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1. INFORMAȚII GENERALE
1.1 Descrierea sintetică a Planului de management
Planul de management reprezintă documentul oficial de planificare, reglementare şi
prezentare a unei arii naturale protejate prin care se stabilesc obiectivele, măsurile şi resursele
umane şi materiale necesare pentru conservarea biodiversității ariei respective.
Planul de management reprezintă un document strategic pe termen lung. Comisia Europeană
promovează realizarea unui management eficient al Siturilor Natura 2000, atât pentru asigurarea
unei stări de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor, cât şi pentru crearea unui cadru general
de analiză a compatibilităţii diverselor activităţi viitoare - planuri şi proiecte, cu obiectivele de
conservare ale sitului Natura 2000.
Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, planul de management
al siturilor Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală
IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21
Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136
Olteniţa-Ulmeni reprezintă documentul oficial cu rol de reglementare pentru custodele ariilor
naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariilor, precum și
pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau
care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariilor naturale protejate. În planul de
management este evaluată și descrisă situația actuală a ariilor naturale protejate, fiind definite
măsurile de gospodărire necesare conservării acestora.
Planul de management trebuie să fie un instrument des folosit, care să joace rolul unui ghid
şi al unui stimulent pentru ca factorii implicaţi să lucreze împreună pentru menţinerea stării de
conservare favorabilă a ariilor naturale protejate.
Planul de management reprezintă documentul oficial al unui proces continuu care în timp
face posibilă realizarea unui management eficient şi adaptabil al ariilor naturale protejate.
Situl Natura 2000 ROSCI0131 Olteniţa-Mostiştea-Chiciu (incluzând rezervaţia naturală
IV.20. Ostrovul Haralambie) din punct de vedere administrativ se află în partea central-sudică a
județului Călărași, pe teritoriul comunelor: Alexandru Odobescu, Chiselet, Ciocănești, Cuza Vodă,
Dorobanțu, Frăsinet, Grădiștea, Independența, Mânăstirea, Spanțov, Ulmu, Valea Argovei și al
orașului Oltenița.
În conformitate cu harta delimitării regiunilor biogeografice la nivel naţional (M.O. 98
bis/2008-Anexa 2), teritoriul pe care este amplasat situl ROSCI0131 Olteniţa-Mostiştea-Chiciu
(incluzând rezervaţia naturală IV.20. Ostrovul Haralambie) face parte din regiunea biogeografică –
stepică, altitudinea la care este situată având următoarele valori: altitudinea minimă 0 m; altitudinea
medie 15 m; altitudinea maximă 49 m.
Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul ministrului mediului și
dezvoltării durabile nr. 1964 din 13 decembrie 2007 modificat prin Ordinul ministrului mediului și
pădurilor nr. 2387/2011 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și
se întinde pe o suprafață de 11.521 hectare (conform Formularului standard actualizat în 2016).
Importanţa sitului este dată de valoarea naturală a zonelor umede adiacente Dunării, în
sectorul Olteniţa-Călăraşi, aici fiind identificate 4 tipuri de habitate acvatice, ripariene şi de pajişti
de interes comunitar.
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Habitatele de interes comunitar din sit sunt:
- 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae
şi/sau Isoëto-Nanojuncetea;
- 6510 Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition;
- 3270 Râuri cu maluri nămoloase şi cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention.
Starea naturală a zonelor umede a făcut posibilă prezenţa speciilor de interes comunitar ce
depind de aceste habitate acvatice precum:
a) specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (vidra)
b) specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhaiul de baltă cu burta roşie);
1220 - Emys orbicularis (Broasca ţestoasă de apă); 1993 - Triturus dobrogicus (Tritonul cu
creastă dobrogean);
c) specii de peşti: 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşorul de
nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 4125 - Alosa immaculata (Scrumbia
de Dunăre); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1145 Misgurnus fossilis (Ţipar); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1134 - Rhodeus
sericeus amarus (Boarţă); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1160 - Zingel streber (Fusar);
1159 - Zingel zingel (Pietrar); 2011 - Umbra krameri (Ţigănuş).
Ostrovul Albina, inclus în arealul sitului Oltenița-Mostiștea-Chiciu, este localizat la km 410
- 412 pe Dunăre, în dreptul localității Chiselet, fiind o insulă fluvială joasă, cu formă alungită, o
formațiune geomorfologică de sedimentare, formată în urma unui proces de acumulare, prin
depunerea de aluviuni pe cursul fluviului Dunărea, fiind supus permanent proceselor de depozitare
și eroziune. Este un ostrov simplu, aflat în stadiul I de evoluţie, având o suprafaţă de 58,6 ha.
Din punct de vedere administrativ, Ostrovul Albina se află în administrarea Direcției Silvice
Călărași, Ocolul Silvic Mitreni. Dunărea aparține pe acest sector de Direcția apelor Române Argeș
Vedea.
În conformitate cu harta delimitării regiunilor biogeografice la nivel naţional (M.O. 98
bis/2008-Anexa 2), Ostrovul Albina, face parte din regiunea biogeografică – stepică, altitudinea la
care este situat având aproximativ următoarele valori: altitudinea minimă 1 m; altitudinea medie 15
m; altitudinea maximă 25 m. Datorită caracteristicilor sale de zonă umedă, Ostrovul Albina este
tranzitat de numeroase specii avifaunistice, printre acestea numărându-se: gâște, gârlițe, stârci,
egrete, chire, chirighițe, etc.
Clima caracteristică este de tip continental, caracterizată prin veri secetoase, cu precipitații
slabe mai ales în aversă şi prin ierni relativ reci marcate uneori de viscole puternice.
Vegetația particulară instalată pe suprafața acestui ostrov este extrem de dinamică. Plantele
se află într-un proces de colonizare în zonele înalte, create prin sedimentare și dispar în zonele de
eroziune puternică. Există porţiuni cu vegetaţie menţinută în regim natural, acoperite de păduri de
salcie (Salix alba, Salix fragilis), păduri de plop negru (Populus nigra) dar şi porţiuni cu vegetaţie
creată în mod artificial - plantaţii cu plop euroamerican (Populus canadensis x P. tremula) – cca
2,17 ha (amenajament silvic, 2004).
Numărul important de specii de mamifere şi rolul lor în relaţiile intra- şi interspecifice locale
duc la concluzia conservării lor prin evitarea distrugerii habitatelor, în primul rând prin defrişările
rase, și la includerea ostroavelor Albina, Haralambie, Ciocăneşti, Pisica, Şoimu, Turcescu, Cianu
Nou şi Fermecatu între ariile protejate de pe teritoriul României.
Rezervaţia naturală Ostrovul Haralambie este o arie protejată de interes național ce
corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip floristic și faunistic) situată pe
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teritoriul administrativ al Judeţului Călăraşi (amonte de Municipiul Călărași, în dreptul localității
Dorobanțu, pe cursul fluviului Dunărea între km 399 și km 400). Ostrovul Haralambie este un
ostrov simplu, aflat în stadiul I de evoluţie, având o suprafaţă de 44,9 ha.
Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Hotărârea de Guvern Nr. 2151 din 30
noiembrie 2004 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone) și
reprezintă un ostrov (o insulă) pe fluviul Dunăre, ce asigură condiții de hrană și viețuire pentru mai
multe specii de păsări, mamifere, reptile și amfibieni; cu floră și faună diversificată, specifice
zonelor umede.
Principalele tipuri de habitate din aria protejată sunt habitatele de apă dulce/zone umede.
Speciile protejate menționate în formularul standard pentru caracterizarea rezervației
Ostrovul Haralambie sunt:
amfibieni: Hyla arborea (Brotăcelul)
păsări: Pelecanus onocrotalus (Pelicanul comun), Pelecanus crispus (Pelicanul creț),
Phalacrocorax pygmeus (Cormoranul mic), Ardea cinerea (Stârcul cenuși), Ardeola ralloides
(Stârcul galben), Nycticorax nycticorax (Stârcul de noapte), Ixobrychus minutus (Stârcul pitic),
Botaurus stellaris (Buhaiul de baltă), Plegadis falcinellus (Țigănușul), Anser erythropus (Gârlița
mică), Anas strepera (Rața pestriță), Anas crecca (Rața mică), Aythya nyroca (Rața roșie), Netta
rufina (Rața cu ciuf), Oxyura leucocephala (Rața arămie), Aquila clanga (Acvila țipătoare),
Accipiter nisus (Uliul păsărar), Accipiter gentilis (Uliul porumbar), Buteo buteo (Șorecar), Falco
cherrug (Șoimul dunărean), Falco peregrinus (Șoimul călător), Falco subbuteo (Șoimul
rândunelelor), Falco naumanni (Vânturelul mic), Gallinula chloropus (Găinușa de baltă), Rallus
aquaticus (Carstelul de apă), Haemantopus ostralegus (Scoicarul), Himantopus himantopus
(Piciorongul), Charadrius dubius (Prundărașul gulerat mic), Vanellus vanellus (Nagâț), Larus genei
(Pescărușul rozalb), Larus melanocephalus (Pescărușul cu cap negru), Larus canus (Pescărușul sur),
Gelochelidon nilotica (Pescărița râzătoare), Sterna caspia (Pescărița mare), Sterna hirundo (Chira
de baltă), Chlidonias niger (Chirighița neagră), Chlidonias leucopterus (Chirighița cu aripi albe),
Chlidonias hybridus (Chirighița cu obraji albi), Asio otus (Ciuful de pădure), Athene noctua
(Cucuveaua), Strix aluco (Huhurezul mic), Caprimulgus europaeus (Caprimulgul), Coracias
garrulus (Dumbrăveanca), Alcedo atthis (Pescărușul albastru), Upupa epops (Pupăza),
Dendrocopos major (Ciocănitoarea pestriță mare), Dendrocopos minor (Ciocănitoarea), Riparia
riparia (Lăstunul de mal), Delichon urbica (Lăstunul de casă), Motacilla flava (Codobatura
galbenă), Lanius excubitor (Sfrânciocul mare), Erithacus rubecula (Macăleandu), Passer
hispaniolensis (Vrabia neagră), Sturnus roseus (Lăcustarul), Oriolus oriolus (Grangurul), Corvus
corax (Corbul).
Situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21
Ostrovul Ciocănești) include o amenajare piscicolă, însă cea mai mare parte a sa este ocupată de
habitatele acvatice ale Dunării, care includ și câteva ostroave.
Administrativ, situl este localizat în partea de sud a judeţului Călăraşi, în comuna Ciocăneşti,
având o suprafaţă de 801 ha.
Din punct de vedere geografic, situl se încadrează în regiunea biogeografică-stepică,
altitudinea la care este situat având următoarele valori: altitudinea minimă 0 m; altitudinea medie 13
m; altitudinea maximă 28 m.
ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre a fost declarat prin HG nr. 1284/2007 privind declararea
ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura
2000 în România, modificată prin HG nr. 971/2011.
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Situl ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre cuprinde arealul fermei Boianu în suprafaţă de 220 ha,
profilată pe producerea de puiet de peşte, formată din 12 bazine mici, înconjurată de diguri şi canale
precum şi de vegetaţie submersă abundentă. Canalele sunt caracterizate de fâşii înguste de stuf şi de
alte plante palustre emerse. În împrejurimi se întind păşuni, culturi agricole şi plantaţii de plopi, iar
spre sud, la o distanţă de cca. 3 km pe malul Dunării, o pădure de luncă.
Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate.
Conform Formularului Standard Natura 2000 din 2016, întâlnim următoarele categorii:
a. număr de specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 29
b. număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare
(Bonn): 62
c. număr de specii periclitate la nivel global: 5
Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor Himantopus himantopus
(Piciorong), Ardea purpurea (Stârc roșu), Egretta garzetta (Egretă mică).
În perioada de migraţie, situl este important pentru speciile de raţe, gâşte şi pelicani creţi, iar
în perioada de iarnă, pentru speciile de raţe şi gâşte.
În perioada de migratie, situl ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre găzduieşte mai mult de
20.000 de exemplare de păsări de baltă, fiind un posibil candidat ca sit RAMSAR.
Speciile de păsări de interes comunitar listate în Anexa I a Directivei Păsări, pentru care a
fost desemnat situl, sunt următoarele: Ardea purpurea (Stârc roșu); Ardeola ralloides (Stârc galben);
Aythya nyroca (Rață roșie); Botaurus stellaris (Buhai de baltă); Branta ruficollis (Gâscă cu gât
roșu); Charadrius alexandrinus (Prundăraș de sărătură); Chlidonias hybridus (Chirighiţa cu obraz
alb); Chlidonias niger (Chirighiţă neagră); Ciconia ciconia (Barză albă); Cygnus cygnus (Lebădă
de iarnă); Egretta alba (Egretă mare); Egretta garzetta (Egretă mică); Himantopus himantopus
(Piciorong); Ixobrychus minutus (Stârc pitic); Mergus albellus (Ferestraș mic); Milvus migrans
(Gaie neagră); Pelecanus crispus (Pelican creț); Phalacrocorax pygmeus (Cormoran mic);
Philomachus pugnax (Bătăuș); Platalea leucorodia (Lopătar); Plegadis falcinellus (Țigănuș);
Porzana porzana (Cresteț pestriț); Recurvirostra avosetta (Ciocîntors); Sterna albifrons (Chiră
mică); Sterna hirundo (Chiră de baltă); Tringa glareola (Fluierar de mlaștină); Nycticorax
nycticorax (Stârc de noapte).
Rezervaţia naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești este o arie protejată de interes național ce
corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală), declarată prin Hotărârea de Guvern nr.
2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.
Ostrovul Ciocănești este un ostrov cu complexitate medie, în stadiul II de evoluţie.
Rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești este o insulă cu o lungine de 300 m, situată
pe Dunăre la Km 400, având o suprafaţă de 207 ha şi o altitudine medie de 15 m.
Din punct de vedere geografic este localizată în regiunea biogeografică de stepă, în
ecoregiunea Lunca inundabilă a Dunării, caracterizată de habitate de apă dulce cu specii de
vegetaţie şi faună protejate pe baza convenţiilor de la Bonn (L 13/1998), Berna (L 13/1993) şi
CITES (L 69/1994), precum şi-n baza Directivelor Habitate (92/43/EEC) şi Păsări (2009/147/CE).
Din punct de vedere administrativ, rezervația naturală Ostrovul Ciocănești este localizată în
partea de sud a judeţului Călăraşi, în dreptul localităţii Ciocăneşti.
În cadrul rezervaţiei naturale sunt permise doar activităţi de cercetare, ecoturism şi educare.
Principalele tipuri de habitate din aria protejată sunt reprezentate de habitatele de apă
dulce/zone umede.
Speciile protejate menționate în formularul standard pentru caracterizarea rezervației, sunt:
- specii de amfibieni: Hyla arborea
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- specii de păsări: Ardeola ralloides (Stârc galben), Pelecanus onocrotalus (Pelican comun),
Anser erytropus (Gârliță mică), Netta rufina (Rață cu ciuf), Oxyura leucocephala (Rață cu cap alb),
Aquila clanga (Acvilă țipătoare), Buteo buteo (Șorecar comun), Falco cherrug (Șoim dunărean),
Falco peregrinus (Șoim călător), Falco subbuteo (Șoimul rândunelelor), Falco naumanni (Vânturel
mic), Rallus aquaticus (Cârstel de baltă), Gallinula chloropus (Găinușă de baltă), Haemantopus
ostralegus (Scoicar), Charadrius dubius (Prundăraș gulerat mic), Vanellus vanellus (Nagâț), Larus
genei (Pescăruşul cu cioc subţire), Larus melanocephalus (Pescăruș cu cap negru), Larus canus
(Pescăruș sur), Gelochelidon nilotica (Pescăriţa râzătoare), Sterna caspia (Pescăriță mare),
Chlidonias leucopterus (Chirighiţa cu aripile albe), Asio otus (Ciuf de pădure), Athene noctua
(Cucuvea), Strix aluco (Huhurez mic), Caprimulgus europeus (Păpăludă), Coracias garrulus
(Dumbrăveancă), Alcedo atthis (Pescăraș albastru), Upupa epops (Pupaza), Dendrocopos major
(Ciocănitoare pestriță mare), Dendrocopos minor (Ciocănitoarea pestriță mică), Lanius excubitor
(Sfrâncioc mare), Passer hipaniolensis (Vrabie negricioasă), Sturnus roseus (Lăcustar), Oriolus
oriolus (Grangur), Corvus corax (Corb comun), Aythya nyroca (Rață roșie), Botaurus stellaris
(Buhai de baltă), Chlidonias hybridus (Chirighiţa cu obraz alb), Chlidonias niger (Chirighiţă
neagră), Himantopus himantopus (Piciorong), Ixobrychus minutus (Stârc pitic), Pelecanus crispus
(Pelican creț), Phalacrocorax pygmeus (Cormoran mic), Plegadis falcinellus (Țigănuș), Sterna
hirundo (Chiră de baltă), Nycticorax nycticorax (Stârc de noapte), Accipiter nisus (Uliu păsărar),
Accipiter gentilis (Uliu porumbar), Anas strepera (Rață pestriță), Delichon urbica (Lăstun de casă),
Erithacus rubecula (Măcăleandru), Motacilla flava (Codobatură galbenă), Riparia riparia (Lăstun
de mal), Ardea cinerea (Stârc cenușiu), Anas crecca (Rață mică).
ROSPA0055 Lacul Gălăţui este o arie de protecţie specială avifaunistică, declarată prin HG
nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a
rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată prin HG nr. 971/2011.
Suprafaţa sitului este de 814 ha, pe raza comunelor Alexandru Odobescu, Grădiștea şi
Independența, încadrându-se în regiunea biogeografică-stepică, altitudinea la care este situat având
următoarele valori: altitudinea minimă 0 m; altitudinea medie 13 m; altitudinea maximă 30 m.
Lacul Gălăţui este amenajat ca iaz piscicol, fiind lipsit de vegetaţie palustră, caracterizat de
eroziuni ale malurilor, accesul în incinta acestuia făcându-se pe drumul judeţean DJ31.
Situl Lacul Gălăţui găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate, care
conform Formularului Standard Natura 2000 din 2016 se clasifică în următoarele categorii:
a) număr de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 16
b) număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn):
61
c) număr de specii periclitate la nivel global: 3
Pentru populaţiile cuibaritoare, situl este important pentru speciile: Aythya nyroca (Rață
roșie); Ixobrychus minutus (Stârc pitic); Chlidonias hybridus (Chirighiţa cu obraz alb); Sterna
hirundo (Chiră de baltă); Alcedo atthis (Pescăraș albastru); Botaurus stellaris (Buhai de baltă).
În perioada de migraţie situl Lacul Gălăţui este important pentru speciile: Pelecanus crispus
(Pelican creț); Ardeola ralloides (Stârc galben); Phalacrocorax pygmaeus (Cormoran mic); Egretta
garzetta (Egretă mică); Egretta alba (Egretă mare), iar în peritada de iarnă pentru speciile de raţe şi
gâşte. În perioada de migraţie situl găzduieşte mai mult de 20.000 de exemplare de păsări de baltă,
fiind un posibil candidat ca sit RAMSAR.
Situl a fost desemnat pentru protecția a 15 de specii de păsări listate în Anexa I a Directivei
Păsări (specii cuibăritoare: Alcedo atthis (Pescăraș albastru), Aythya nyroca (Rață roșie), Botaurus
stellaris (Buhai de baltă), Chlidonias hybridus (Chirighiţa cu obraz alb), Ciconia ciconia (Barză
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albă), Circus aeruginosus (Erete de stuf), Ixobrychus minutes (Stârc pitic), Sterna hirundo (Chiră de
baltă) și specii aflate în pasaj: Ardeola ralloides (Stârc galben), Chlidonias niger (Chirighiţă
neagră), Egretta alba (Egretă mare), Egretta garzetta (Egretă mică), Nycticorax nycticorax (Stârc
de noapte), Pelecanus crispus (Pelican creț), Phalacrocorax pygmeus (Cormoran mic)), și a 61 de
specii de păsări cu migrație regulată, nemenționate în Anexa I a Directivei Păsări.
Situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiştea este o arie de protecţie specială
avifaunistică, declarată prin HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială
avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată
prin HG nr. 971/2011. Suprafaţa sitului este de 6.614 ha.
Din punct de vedere geografic şi administrativ, situl se situează pe Valea Mostiştea, în aval
de Comuna Sărulești, în dreptul comunelor Frăsinet şi Mânăstirea pe malul drept, respectiv Valea
Argovei, Ulmu şi Dorobanţu pe malul stâng. Accesul în sit se face de pe drumul naţional DN 3
Olteniţa-Călăraşi, respectiv pe drumurile locale şi cele de câmp.
Situl se încadrează în regiunea biogeografică-stepică, altitudinea la care este situat având
următoarele valori: altitudinea minimă 1 m; altitudinea medie 16 m; altitudinea maximă 45 m.
Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate care conform
Formularului Standard Natura 2000, pe 2016, se clasifică în următoarele categorii:
a) număr specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 26
b) număr alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 47
c) număr specii periclitate la nivel global: 5.
Situl a fost desemnat pentru protecția a 39 de specii de păsări listate în Anexa I a Directivei
Păsări, din care:
- specii cuibăritoare: Alcedo atthis (Pescăraș albastru), Aythya nyroca (Rață roșie), Botaurus
stellaris (Buhai de baltă), Chlidonias hybridus (Chirighiţa cu obraz alb), Ciconia ciconia
(Barză albă), Himantopus himantopus (Piciorong), Ixobrychus minutes (Stârc pitic), Lanius
collurio (Sfrâncioc roșiatic), Lanius minor (Sfrâncioc cu frunte neagră), Platalea leucorodia
(Lopătar), Plegadis falcinellus (Țigănuș), Circus aeruginosus (Erete de stuf), Ardea
purpurea (Stârc roșu), Buteo rufinus (Şorecar mare), Coracias garrulus (Dumbrăveancă),
Sylvia nisoria (Silvie porumbacă), Anthus campestris (Fâsă de câmp)
- specii aflate în pasaj: Larus melanocephalus (Pescăruș cu cap negru), Pluvialis apricaria
(Ploier auriu), Tringa glareola (Fluierar de mlaștină), Philomachus pugnax (Bătăuș), Sterna
caspia (Pescăriță mare), Pelecanus crispus (Pelican creț), Gavia arctica (Cufundar polar),
Falco peregrinus (Șoim călător)
- specii care iernează: Circus cyaneus (Erete vânăt), Cygnus cygnus (Lebădă de iarnă), Falco
columbarius (Șoim de iarnă), Branta ruficollis (Gâscă cu gât roșu)
- specii care folosesc situl atât pentru cuibărit cât și în pasaj: Circaetus gallicus (Șerpar),
Pelecanus onocrotalus (Pelican comun), Sterna hirundo (Chiră de baltă), Ciconia nigra
(Barză neagră), Phalacrocorax pygmeus (Cormoran mic), Nycticorax nycticorax (Stârc de
noapte), Ardeola ralloides (Stârc galben), Egretta garzetta (Egretă mică)
- specie care folosește situl atât pentru iernat cât și în pasaj: Haliaeetus albicilla (Codalb)
- specie care folosește situl pentru cuibărit, iernat și pasaj: Egretta alba (Egretă mare)
precum și a 55 de specii de păsări cu migrație regulată, nemenționate în Anexa I a Directivei Păsări.
Situl este important pentru populațiile cuibăritoare ale speciilor: Pelecanus crispus (Pelican
creț), Aythya nyroca (Rață roșie), Botaurus stellaris (Buhai de baltă), Ixobrychus minutus (Stârc
pitic).
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Situl este important în perioada de migrație pentru speciile: Pelecanus onocrotalus (Pelican
comun), Phalacrocorax pygmaeus (Cormoran mic), Tringa glareola (Fluierar de mlaștină),
Pluvialis apricaria (Ploier auriu), Egretta alba (Egretă mare) și Philomachus pugnax (Bătăuș).
ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni, este o arie de protecţie specială avifaunistică, declarată prin
HOTĂRÂRE nr. 971/2011 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte
integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Situl se întinde pe raza localităţilor Chiselet, Dorobanțu, Mânăstirea, Oltenița, Spanțov și
Ulmeni, din judeţul Călăraşi, şi are o suprafaţă de 12405 ha, caraterizată prin altitudini cu
următoarele valori: altitudinea minimă 0 m; altitudinea medie 11 m; altitudinea maximă 49 m.
Situl se încadrează în regiunea biogeografică-stepică.
Limita sudică a sitului, urmăreşte graniţa de stat cu Bulgaria, între kilometrul 401 în aval şi
kilometrul 425 în amonte. Situl cuprinde atât suprafaţa reprezentată de cursul Dunării, cât şi
ostroavele din această zonă. În partea de nord, situl include terenurile agricole ce fac parte din
incinta îndiguită Surlarii-Dorobanţu (din sudul localităţilor Ulmeni-Spanţov-Mânăstirea).
Aria naturală protejată ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni mai cuprinde şi o mare parte din
suprafaţa de teren pe care a fost înfiinţată orezăria IAS Olariz Olteniţa. În prezent, orezăria este
dezafectată, suprafaţa cuprinsă în sit fiind cultivată cu diferite plante tehnice. Întreaga zonă este
străbătută de o reţea de canale folosite în drenarea şi inundarea terenurilor. Canalele păstrează în
general apă pe întreaga perioadă a anului, reprezentând un habitat favorabil de hrănire pentru
populaţia de păsări acvatice atât în perioada de migraţie cât şi în sezonul estival. În perioada când
nivelul Dunării este ridicat (în general primăvara şi toamna), terenurile agricole din sit sunt inundate,
apa staţionând pe o perioadă mai lungă, 40-50 de zile/an, găzduind în perioadele de migraţie
populaţii de păsări acvatice. În perioada când nivelul Dunării este scăzut, bancurile de nisip care
apar în zonele de depunere ale fluviului sunt zone importante de aglomerare pentru exemplarele de
Pelecanus crispus (Pelican creț), adăpostind în anumite perioade cel puţin 1% din populaţia
europeană a speciei. Aceste bancuri de nisip care apar odată cu scăderea nivelului apei, sunt adesea
folosite ca zone de cuibărit de către anumite specii de păsări acvatice. În acest tip de habitat apar
colonii de Sterna hirundo (Chira de baltă), alături de care cuibăreşte în număr redus de exemplare şi
speciile Sterna albifrons (Chira mică) şi Charadrius dubius (Prundăraş gulerat mic). Populaţia
europeană a speciei Sterna albifrons (Chira mică), este relativ mică fiind cuprinsă între 35.00055.000 de perechi.
Conform Formularului Standard Natura 2000 din 2016, acest sit găzduieşte efective
importante ale unor specii de păsări protejate clasificate în următoarele categorii:
a) număr de specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 12
b) număr de specii periclitate la nivel global: 4
Situl a fost desemnat pentru protecția a 12 specii de păsări listate în Anexa I a Directivei
Păsări (specii cuibăritoare: Coracias garrulus (Dumbrăveancă) și Sterna albifrons (Chiră mică);
specii în pasaj: Circus macrourus (Erete alb), Ardeola ralloides (Stârc galben), Larus minutus
(Pescăruş mic), Chlidonias hybridus (Chirighiţa cu obraz alb), Philomachus pugnax (Bătăuș),
Platalea leucorodia (Lopătar), Pelecanus crispus (Pelican creț); specii cuibăritoare și în pasaj:
Sterna hirundo (Chiră de baltă), Aythya nyroca (Rață roșie), Ciconia ciconia (Barză albă)), precum
și a 4 specii cu migrație regulată, nemenționate în Anexa I a Directivei Păsări (Charadrius dubius
(Prundăraș gulerat mic), Anser albifrons (Gârliță mare), Anser anser (Gâscă de vară), Larus
ridibundus (Pescăruș râzător)).
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Cadrul legislativ referitor la ariile naturale protejate vizate de planul de management

Nr. Tip act

Tabel nr. 1- Acte normative relevante în contextul aplicării Planului de management
Nr. act An act
Denumire
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

1

OUG

57

2007

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind

2

OM

1964

2007

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă
comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România, modificat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011.

3

HG

1284

2007

Descriere act

Actul normativ care
reglementează regimul
ariilor naturale protejate.

Actul normativ de
desemnare a siturilor
Natura 2000.

Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție

Actul normativ de

specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura

desemnare a siturilor

2000 în România, modificată prin HG nr. 971/2011.

Natura 2000.
Actul normativ care

4

Lege

107

1996

Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

reglementează
managementul apelor.

5

6

Lege

HG

350

1076

2001

2004

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările
și completările ulterioare.

Actul normativ care
reglementează amenajarea
teritoriului și urbanismul.

Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a

Actul normativ care

evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările

reglementează procedura

14

ulterioare.

de evaluare strategică de
mediu.

7

8

OUG

Lege

195

407

2005

2006

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului,

Actul normativ care

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și

reglementează protecția

completările ulterioare.

mediului.

Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și
completările ulterioare.

Actul normativ care
reglementează sectorul
cinegetic.
Actul normativ care

9

Lege

46

2008

Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare.

reglementează sectorul
silvic.

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 207/2006 privind
10

OM

207

2006

aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de
completare al acestuia.

Actul normativ de
aprobare a conținutului
Formularului Standard
Natura 2000.

Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii
alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea

11

OM

979

2009

speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de Urgenţă a

Actul normativ de

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea

reglementare a speciilor

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi

invazive.

completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe
teritoriul naţional.
12

OM

19

2010

Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului

Actul normativ de
15

metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau

reglementare a procedurii

proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

de evaluare adecvată.

Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3836/2012 privind aprobarea
Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii
13

OM

3836

2012

ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru
analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru

Actul normativ de
reglementare a tarifelor

fotografiatul şi filmatul în scop comercial.
Ordinul ministrului mediului nr. 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de
14

OM

1447

2017

atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările și
completările ulterioare.

Actul normativ de
reglementare a atribuirii în
administrare și custodie a
ariilor naturale protejate.
Actul normativ de

15

OM

304

2018

Ordinul ministrului mediului nr. 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate

reglementare a modului de
elaborare a planurilor de
management ale ariilor
naturale protejate

16

Aria naturală

Starea de

protejată/Elementele de

conservare

interes conservativ

(F/NI/NR)

Presiune (P)/Amenințare (A) (cod)

Măsurile active de conservare propuse

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu
3130 Ape statatoare
oligotrofe pana la

NR

P - A04.01.05 A08 D01.02 E03.01 I01 K02.01 Reglementarea strictă şi limitarea păşunatului cu oi şi în amestec de animale; verificarea
K02.02 A - A07 A08 J02.04.02 M02.01 M02.03 riguroasă şi frecventă a respectării regulilor impuse şi aplicarea de amenzi în cazul

mezotrofe cu vegetație

abaterilor; Reglementarea practicilor agricole și zootehnice pastorale în cadrul ariei

din Littorelletea

protejate, în apropierea habitatelor acvatice de importanta comunitară; Identificarea unor

uniflorae și/sau Isoeto-

locuri la distante mai mari fata de zona umedă a sitului în care să se realizeze adăpătoare

Nanojuncetea

pentru animalele domestice, Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de
pe teritoriul sitului ROSCI0131 și reducerea utilizării fertilizanților chimici, produselor
biocide, hormoni şi substanţe chimice pe tot teritoriul ariei protejate, sau cel puţin în
zonele agricole adiacente fragmentelor de habitat 3130 şi controale periodice pentru
depistarea contravenţiilor şi aplicarea de amenzi, Amenajarea unei rețele raționale de
drumuri de pământ întreținute, cu taluz format din vegetație naturală. Interzicerea
stabilirii drumurilor noi alternative, Eliminarea depozitelor de gunoaie menajere din
proximitatea fragmentelor de habitat, Ecologizarea stânelor și locurilor de târlire,
Eliminarea sau menținerea sub control a populațiilor speciilor alohtone (invazive) din
proximitatea habitatului și eliminarea acestora din suprafața ocupată de habitat.
Semnalarea prezentei altor specii alohtone cu posibil impact asupra habitatului,
Optimizarea parametrilor care definesc structura tipului de habitat: compozitie specifica,
eliminarea speciilor alohtone, mentinerea consistentei optime, specifice habitatului,
Monitorizarea continua a parametrilor abiotici ai habitatului, Controlul speciilor ruderale
și invazive care pot afecta, prin apariție și creștere, speciile din clasa IsoëtoNanojuncetea, caracteristice habitatului, Reglementarea strictă şi limitarea păşunatului cu
oi și în amestec de animale; verificarea riguroasă şi frecventă a respectării regulilor
impuse şi aplicarea de amenzi în cazul abaterilor, Monitorizarea continua a speciilor

17

invazive și a speciilor caracteristice habitatului 3130. Mentinerea habitatului cel puțin pe
suprafetele ocupate in prezent, inventariate si cartate în teren,
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3150

Lacuri

eutrofe F

naturale cu vegetație tip
Magnopotamion

P - A07 A08 H01.05 K01.03 K02.03 A - A07 Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul sitului
A08 H01.08 M01.02 M02.01

ROSCI0131 și reducerea cantității de fertilizanți chimici utilizați în agricultura
convențională. Îmbunătățirea sistemelor de alarmare și intervenție în caz de poluare a

sau

Hydrocharition

apelor de suprafață. Realizarea studiilor de monitorizare a calității apei, Monitorizarea
continua a surselor de poluare existente și potențiale a bazinelor de apa de suprafață.
Prevenirea deversării gunoaielor în sit și asigurarea unui management riguros al
deșeurilor menajere pentru evitarea apariției și acumulării de deșeuri plutitoare în
interiorul sitului Menținerea bălților, canalelor, a altor corpuri mici de apa, într-un stadiu
care sa le permită să-și exercite rolul ecosistemic, prin evitarea fluctuațiilor excesive și
poluării apei în sit Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe
teritoriul sitului ROSCI0131 și reducerea cantității de biocide și fertilizanți chimici
utilizați în agricultura convențională Monitorizarea continua a parametrilor abiotici ai
habitatului

Menținerea adâncimii apei în bazinele acvatice, în perioadele cu seceta

excesiva, inclusiv prin inundare sau transfer de apa din Dunăre. Monitorizare permanenta
prin prelevări periodice de apa din bălțile și canalele din sit și analiza probelor din punct
de vedere chimic și biologic. Promovarea includerii masurilor și regulilor de gestionare
durabila a zonelor umede în contractele de închiriere/gestionare a resurselor piscicole, a
dreptului de pescuit sportiv și a contractelor de exploatare a stufului în sit.
3270 Rauri cu maluri NR

P - A04.01.05 A08 E03.01 J01.01 J03.01 A - Promovarea agriculturii ecologice în randul agricultorilor de pe teritoriul sitului și

namoloase cu vegetație

A07 A08 J02.04.02 M02.01

reducerea utilizării fertilizanților chimici pe tot teritoriul ariei protejate sau cel puţin în

de Chenopodion rubri și

zonele agricole adiacente fragmentelor de habitat. Prevenirea incendiilor vegetaţiei

Bidention

palustre. Eliminarea depozitelor de gunoaie menajere din proximitatea fragmentelor de
habitate. Ecologizarea stânelor și locurilor de târlire. Controlul speciilor ruderale și
invazive care pot afecta, prin apariție și creștere, speciile caracteristice habitatului
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6510

Pajiști

altitudine

de NR
joasa

P - A03.03 A04.01.05. D01.01 K02.01 M02.01 Implementarea cositului prin politici administrative locale, Reglementarea numărului de
M02.03 A - A03.03 K02.01 M02.01 M02.03

cosiri și a perioadei de cosire, Reglementarea strictă şi limitarea păşunatului cu oi, vaci şi

pratensis,

capre; verificarea riguroasă şi frecventă a respectării regurilor impuse şi aplicarea de

Sanguisorba officinalis).

amenzi în cazul abaterilor, Împrejmuire, Însămânțare, Fertilizare, Implementarea cositului

(Alopecurus

prin politici administrative locale, Exploatare rațională în concordanță cu tipul
habitatului.
1355 - Lutra lutra

NI

P - A07 D01.02 D03.01.02 F02.01.01 J01.01 Realizarea monitorizării (conform protocolului de monitorizare) pentru specia Lutra lutra
J02.06 J03.02 K01.01 K03.06 A - F03.02.03 în sit Plantarea de pâlcuri de arbori pe malul ecosistemelor acvatice (râuri, pârâuri).
H01.08 K01.03

Implicarea unor instituţii/organizaţii partenere pentru realizarea unui management
participativ al speciei Lutra lutra Acordarea de avize (negative/pozitive) pentru proiectele
şi planurile/ programele care se realizează pe teritoriul ariei naturale protejate și care au
un impact (negativ/pozitiv) asupra populației de vidră. Realizarea de materiale
informative referitoare la specia Lutra lutra pentru comunitatea locală (broşuri, pliante,
postere, cărţi şi alte modalităţi de informare) Actualizarea site-ului web al ariei naturale
protejate cu informații privitoare la specia Lutra lutra și presiunile și amenințările la
adresa acesteia Realizarea şi difuzarea unui film documentar privitor la vidră în cadrul
ariei naturale protejate și presiunile și amenințările la adresa acesteia. Realizarea unor
trasee de interpretare a valorilor naturale ale ariei naturale protejate, aici incluzând și
specia vidră și amenințările la adresa acesteia. Interzicerea distrugerii, arderii și tăierii
vegetaţiei ierboase și lemnoase ripariene din interiorul și în vecinătatea (100 m)
habitatelor frecventate de Lutra lutra. Interzicerea folosirii tratamentelor chimice în
interiorul și în vecinătatea (100 m) habitatelor frecventate de Lutra lutra. Controlul
prădătorilor nespecifici (câini hoinari) și limitarea numărului câinilor de pază/turmă
Utilizarea unor mijloace inofensive de protecţie împotriva vidrei în cazul prădării
fermelor piscicole. Se interzice orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau
vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic. Se interzice deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale
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exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, cu excepția
cercetării științifice autorizate. Interzicerea utilizării uneltelor de pescuit neautorizate și
adaptarea uneltelor de pescuit astfel încât să nu pună în pericol exemplare ale speciei
Lutra lutra.

1188
bombina

-

Bombina F

P - A04.01.02 B06 B02 B02.01.02 D01.02 Monitorizarea impactului activităților de gestionare a pădurilor/plantațiilor și a
E03.01 H01.05. H05.01. I01 J02. J02.06.05 pășunatului asupra habitatului speciei Evaluarea impactului construcției de noi căi de
M01.02 A - I01 M01.02 M01.03

acces Crearea de habitate artificiale Reglementarea depozitării deșeurilor, cu stoparea
depozitării deșeurilor în habitatele naturale Asanarea spațiilor afectate de depozitarea
deșeurilor. Monitorizarea poluării apelor de suprafață Monitorizarea impactului speciilor
invazive alogene asupra habitatului.
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1220 - Emys orbicularis F

P - A04.01.01 A04.01.02 B06 B02 B02.01 Monitorizarea impactului pășunatului asupra habitatului speciei Monitorizarea impactului
B02.01.02

D01.02

E03.01

F01.F02.03.02 activităților de gestionare a pădurilor/plantațiilor asupra habitatului Evaluarea impactului

H01.05. I01 J02.06.05 J02.12.02 M01.02 A - construcției de noi căi de acces Reglementarea depozitării deșeurilor, cu stoparea
M01.01 M01.02 M01.03

depozitării deșeurilor în habitatele naturale Asanarea spațiilor afectate de depozitarea
deșeurilor. Monitorizarea poluării apelor de suprafață Monitorizarea impactului speciilor
invazive alogene asupra habitatului Crearea de habitate artificiale Asigurarea unui impact
redus la lucrările de întreținere și construcție de instalații hidraulice, diguri etc.
Monitorizarea impactului schimbărilor climatice asupra habitatului speciei.

1203 - Hyla arborea

Necunoscută

P - B02 H01.05. H05.01. I01 M01.02 M01.03 A Monitorizarea impactului speciilor invazive alogene asupra speciei Monitorizarea
- I01 M01.02 M01.03

impactului activităților de gestionare a pădurilor/plantațiilor asupra speciei Crearea de
habitate artificiale

1993

-

Triturus NI

dobrogicus

P - B02.01 B02.01.02 B06 E03.01 H01.05. Monitorizarea impactului pășunatului asupra habitatului speciei Monitorizarea impactului
H05.01. I01 J02.12.02 M01.02 A - I01 M01.02 activităților de gestionare a pădurilor/plantațiilor asupra habitatului Evaluarea impactului
M01.03

construcției de noi căi de acces Crearea de habitate artificiale Reglementarea depozitării
deșeurilor, cu stoparea depozitării deșeurilor în habitatele naturale Asanarea spațiilor
afectate de depozitarea deșeurilor. Monitorizarea poluării apelor de suprafață
Monitorizarea impactului speciilor invazive alogene asupra habitatului Asigurarea unui
impact redus la lucrările de întreținere și construcție de instalații hidraulice, diguri etc.

2511 - Gobio kessleri

Necunoscută

P - J02 J02.04.02 J02.12.02 J03.01 K01.03 A07 Desemnarea zonelor/secțiunilor de intrare în apă/adăpătoare a animalelor domestice
E03.01 I01 A - J02.06.05 J03.01 A07 D03.01.02 Combaterea braconajului Interzicerea introducerii speciilor invazive alohtone în sistemul
K03.01 F01.01

1124

-

Gobio F

albipinnatus

P - J02.04.02 J02.06.05 J02.12.02 J03.01 K01.03 piscicole. Desemnarea zonelor tampon și monitorizarea folosirii produselor chimice în
A07 E03.01 I01 A - J02.06.05 J03.01 A07 activitățile agricole din aceste zone. Sancționarea poluatorului conform legislației în
D03.01.02 K03.01 F01.01

2555 - Gymnocephalus F
baloni

hidrografic al sitului. Eliminarea speciilor invazive existente. Monitorizarea activităților

vigoare. Interzicerea creării obstacolelor mai înalte de 18-20 cm. Interzicerea activităților

P - J02 J02.04.02 J02.12.02 J03.01 K01.03 A07 de captare a apei și amenajărilor albiilor apelor curgătoare. Interzicerea lucrărilor de
E03.01 I01 F01.01 A - J02.06.05 J02.12.02 amenajare a cursurilor râurilor, de genul taluzare a malurilor, devieri ale albiilor râurilor
J03.01 J03.02.01 K01.03 A07

și altele asemenea. Trebuie interzisă construirea caselor sau a altor obiective de interes
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1157 - Gymnocephalus NR

P - J02.04.02 J02.06.05 J03.01 K01.03 A07 A08. personal în imediata vacinătate cursurilor de apă. Interzicerea lucrărilor de amenajare.

schraetzer

E03.01 K03.01 F01.01 A - J02.06.05 J02.12.02 Restaurare ecologică. Reglementarea activităților de regularizare, desecare Interzicerea
J03.01 J03.02.01 K01.03 A07

4125

-

Alosa Necunoscută

immaculata

defrișării, cu/fară replantare.

P - J02.02.01 J03.01 F02.01.02 A07 H01.08 I01
D03.02

A

-

J02.12.02

J03.01

J03.02.01

F02.01.02 H01.08 A07
2522 - Pelecus cultratus F

P - J02.06.05 J03.01 K01.03 A07 E03.01 I01
F01.01 A - J02.12.02 J03.01 J03.02.01 K01.03
A07 H01.08 K03.01

1130 - Aspius aspius

F

P - J02.12.02 J02.06.05 J03.01 F01.01 F02.01.01
K01.03 A07 A - J02.12.02 J03.01 J03.02.01
F02.01.01 K01.03 A07 H01.08 K03.01 F01.01

1145

-

Misgurnus NR

fossilis

P - J02.04.02 J02.06.05 J03.01 K01.03 A07
E03.01 I01 F01.01 A04.01.05 A - A07 J02.04.02
J02.06.05 J02.12.02 J03.01 K01.03 I01

1134 - Rhodeus sericeus NI

P - J03.01 K01.03 A07 E03.01 H01.08 I01

amarus

K03.01 A - J02.12.02 J03.01 J03.02.01 K01.03
A07

1149 - Cobitis taenia

F

P

-

J02.04.02

J02.06.05

J03.01

K01.03

A04.01.05 A07 E03.01 H01.08 A - A04.01.05
J02.04.02 J02.06.05 J02.12.02 J03.01 K01.03
A07
1160 - Zingel streber

F

P - J02.01.01 F02.01.02 A07 I01 A - J02.06.05
J02.12.02 J03.01 J03.02.01K01.03 A07

1159 - Zingel zingel

F

P - J02.06.J03.01 K01.03 A07 D03.01.02E03.01
I01 F01.01 A04.01.05 A - 07 J02.04.02
J02.06.05 J02.12.02 J03.01 K01.03 I01
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2011 - Umbra krameri NI

P - J02.04.02 J02.06.05 J03.01 K01.03 A07
E03.01 H01.08 I01 A - A07 A04.01.05 J02.04.02
J02.06.05 J02.12.02 J03.01 K01.03 I01

2484 - Eudontomyzon F

P - J02.06.05 J02.12.02 J03.01 F02.01.01 K01.03

mariae

A07 I01 A - J02.12.02 J03.01 F02.01.01 K01.03
A07 H01.08 F01 F01.01

Ostrovul Ciocănești
Accipiter gentilis

necunoscută

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02 Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit pentru speciile de răpitoare diurne prin stabilirea
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01 unor zone tampon în jurul cuiburilor şi limitarea/controlul accesului și activităţilor umane
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07 în aceste zone, în perioada de cuibărit și de creștere a puilor. Crearea de platforme de
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Accipiter nisus

F

uscare pentru cormorani Menținerea pe picior a arborilor uscați sau în curs de uscare

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02 Păstrarea statutului de zonă lipsită de intervenții silvice Limitarea prezenței
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01 ambarcațiunilor la mai puțin de 25 de metri de rezervația naturală Limitarea prezenței
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07 pescarilor pe teritoriul ariei naturale protejate Limitarea activității cinegetice pe teritoriul
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Alcedo atthis

F

și în imediata vecinătate a ariei naturale protejate Patrularea zonei în scopul

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01 limitării/eliminării fenomenului de braconaj Limitarea fenomenelor de eroziune a
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01 malurilor. Monitorizarea evoluției habitatelor asociate speciilor de păsări Corelarea
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01 lucrărilor silvice cu cerințele de conservare a biodiversității. Păstrarea vegetației arbustive
și a lăstărișului pe suprafața și în imediata vecinătate a rezervației Menţinerea unei
M01.03

Anas crecca

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03 structuri forestiere mozaicate în cadrul unităţilor de producţie, din vecinătatea rezervației
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. prin păstrarea de pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni (peste 80 ani) la hectar în zonele de
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05 recoltare. Menținerea condiţiilor favorabile pentru cuibăritul chirelor.
H05.01 J03.01 J03.02

Anas strepera

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02
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Anser erytropus

NR

P - A07 A08 D03.02 F03.02.03 F03.02.05 H01
H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. J03.01 A - A07
F03.01 F03.02.03 J03.01 M01.02

Aquila clanga

NI

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Ardea cinerea

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Ardeola ralloides

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Asio otus

necunoscută

P - A07 B02 B02.01.02 B02.04 D01.02
F03.02.03 J01.01 J03.01 A - A07 B02 J03.01

Athene noctua

F

P - A07 B02 B02.01.02 B02.04 D01.02
F03.02.03 J01.01 J03.01 A - A07 B02 J03.01

Aythya nyroca

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Botaurus stellaris

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03
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Buteo buteo

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Caprimulgus europeus necunoscută

P - A07 B02 B02.01.02 B02.04 D01.02
F03.02.03 J01.01 J03.01 A - A07 B02 J03.01

Charadrius dubius

NI

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01
M01.03

Chlidonias hybridus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Chlidonias leucopterus necunoscută

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Chlidonias niger

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Circus aeruginosus

NR

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01
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Corvus corax

necunoscută

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Delichon urbica

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Dendrocopos major

F

P - B02 B02.01.02 B02.04 B05 J01.01 J03.01
J03.02 A - B02 B02.01.02 B02.04 J03.01 J03.02

Dendrocopos minor

F

P - B02 B02.01.02 B02.04 B05 J01.01 J03.01
J03.02 A - B02 B02.01.02 B02.04 J03.01 J03.02

Erithacus rubecula

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Falco cherug

NI

P - A07 D01.02 D02.01 F03.02.03 H01 H01.05
H05 H05.01 J02. J02.03 A - F03.01 F03.02.03
G01.01.01 H01 J03.01 M01.02

Falco naumanni

NI

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Falco peregrinus

NI

P - A07 D01.02 D02.01 F03.02.03 H01 H01.05
H05 H05.01 J02. J02.03 A - F03.01 F03.02.03
G01.01.01 H01 J03.01 M01.02

Falco subbuteo

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01
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Gallinula chloropus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Gelochelidon nilotica

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Haemantopus

NI

ostralegus

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Himantopus himantopus F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Ixobrychus minutus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Lanius excubitor

Nu e prezentă P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
în sit

B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Larus canus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
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H05.01 J03.01 J03.02

Larus genei

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Larus melanocephalus F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Motacilla flava

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Netta rufina

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Nycticorax nycticorax

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Oriolus oriolus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Oxyura leucocephala

NI

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
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H01.05 J03.01 K01.03 M01.02
Passer hipaniolensis

Nu e prezentă P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
în sit

B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Pelecanus onocrotalus NI

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Phalacrocorax pygmeus F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Plegadis facinellus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Rallus aquaticus

NR

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Riparia riparia

F

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01
M01.03
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Sterna caspia

necunoscută

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Sterna hirundo

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Strix aluco

F

P - A07 B02 B02.01.02 B02.04 D01.02
F03.02.03 J01.01 J03.01 A - A07 B02 J03.01

Sturnus roseus

Nu e prezentă P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
în sit

B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Upupa epops

NR

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Vanellus vanellus

NI

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Ostrovul Haralambie
Accipiter gentilis

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02 Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit pentru speciile de răpitoare diurne prin stabilirea
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01 unor zone tampon în jurul cuiburilor şi limitarea/controlul accesului și activităţilor umane
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07 în aceste zone, în perioada de cuibărit și de creștere a puilor. Crearea de platforme de
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01
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Accipiter nisus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02 uscare pentru cormorani Menținerea pe picior a arborilor uscați sau în curs de uscare
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01 Păstrarea statutului de zonă lipsită de intervenții silvice Limitarea prezenței
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07 ambarcațiunilor la mai puțin de 25 de metri de rezervația naturală Limitarea prezenței
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Alcedo atthis

F

pescarilor pe teritoriul ariei naturale protejate Limitarea activității cinegetice pe teritoriul

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01 și în imediata vecinătate a ariei naturale protejate Patrularea zonei în scopul
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01 limitării/eliminării fenomenului de braconaj Limitarea fenomenelor de eroziune a
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01 malurilor. Monitorizarea evoluției habitatelor asociate speciilor de păsări Corelarea
M01.03

Anas crecca

F

lucrărilor silvice cu cerințele de conservare a biodiversității. Păstrarea vegetației arbustive

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03 și a lăstărișului pe suprafața și în imediata vecinătate a rezervației Menţinerea unei
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. structuri forestiere mozaicate în cadrul unităţilor de producţie, din vecinătatea rezervației
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05 prin păstrarea de pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni (peste 80 ani) la hectar în zonele de
recoltare. Menținerea condiţiilor favorabile pentru cuibăritul chirelor.
H05.01 J03.01 J03.02

Anas strepera

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Anser erytropus

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.03 F03.02.05 H01
H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. J03.01 A - A07
F03.01 F03.02.03 J03.01 M01.02

Aquila clanga

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Ardea cinerea

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02
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Ardeola ralloides

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Asio otus

F

P - A07 B02 B02.01.02 B02.04 D01.02
F03.02.03 J01.01 J03.01 A - A07 B02 J03.01

Athene noctua

F

P - A07 B02 B02.01.02 B02.04 D01.02
F03.02.03 J01.01 J03.01 A - A07 B02 J03.01

Aythya nyroca

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Botaurus stellaris

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Buteo buteo

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Caprimulgus europeus F

P - A07 B02 B02.01.02 B02.04 D01.02
F03.02.03 J01.01 J03.01 A - A07 B02 J03.01

Charadrius dubius

F

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01
M01.03
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Chlidonias hybridus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Chlidonias leucopterus F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Chlidonias niger

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Circus aeruginosus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Corvus corax

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Delichon urbica

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Dendrocopos major

F

P - B02 B02.01.02 B02.04 B05 J01.01 J03.01
J03.02 A - B02 B02.01.02 B02.04 J03.01 J03.02

Dendrocopos minor

F

P - B02 B02.01.02 B02.04 B05 J01.01 J03.01
J03.02 A - B02 B02.01.02 B02.04 J03.01 J03.02
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Erithacus rubecula

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Falco cherug

F

P - A07 D01.02 D02.01 F03.02.03 H01 H01.05
H05 H05.01 J02. J02.03 A - F03.01 F03.02.03
G01.01.01 H01 J03.01 M01.02

Falco naumanni

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Falco peregrinus

F

P - A07 D01.02 D02.01 F03.02.03 H01 H01.05
H05 H05.01 J02. J02.03 A - F03.01 F03.02.03
G01.01.01 H01 J03.01 M01.02

Falco subbuteo

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Gallinula chloropus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Gelochelidon nilotica

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02
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Haemantopus

F

ostralegus

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Himantopus himantopus F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Ixobrychus minutus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Lanius excubitor

F

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Larus canus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Larus genei

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Larus melanocephalus F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05

36

H05.01 J03.01 J03.02

Motacilla flava

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Netta rufina

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Nycticorax nycticorax

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Oriolus oriolus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Oxyura leucocephala

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Passer hipaniolensis

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Pelecanus onocrotalus F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03
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Phalacrocorax pygmeus F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Plegadis facinellus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Rallus aquaticus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Riparia riparia

F

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01
M01.03

Sterna caspia

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Sterna hirundo

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Strix aluco

F

P - A07 B02 B02.01.02 B02.04 D01.02
F03.02.03 J01.01 J03.01 A - A07 B02 J03.01
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Sturnus roseus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Upupa epops

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Vanellus vanellus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
Accipiter nisus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02 Plantarea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor sau ale canalelor precum declararea
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01 de zone tampon în jurul cuiburilor şi limitarea/controlul activităţilor forestiere în zona
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07 tampon, în perioada de cuibărit al Coracias garrulus precum şi alte specii importante.
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Acrocephalus

NI

Amplasarea

cuiburilor

artificiale

pentru

dumbrăveancă.

Prevenirea/Interzicerea

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01 incendierii vegetației palustre (stuf), de pajiști și miriștilor din sit. Stabilirea zonelor de
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01 linişte (pentru vânătoare) în jurul habitatelor umede, în conformitate cu legislaţia din

arundinaceus

J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03 domeniu Izolarea coronamentului stâlpilor de joasă și medie tensiune. Menținerea
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03
Acrocephalus

F

schoenobaenus

cuiburilor de corvide și de răpitoare diurne de pe stâlpii de înaltă tensiune din sit sau din

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01 zone limitrofe sitului. Amenajarea de platforme artificiale pe stâlpii reţelelor de înaltă
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01 tensiune pentru cuibărirea speciilor de corvide și de răpitoare diurne din sit, sau din
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03 zonele limitrofe sitului. Plantarea speciilor native, în special stejar pentru a avantaja
cuibăritul speciei Coracias garrulus Stabilirea unor zone tampon în jurul cuiburilor şi
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Acrocephalus
scirpaceus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01 limitarea/controlul accesului și activităţilor umane în zona tampon, în perioada de cuibărit
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01 pentru protecţia speciilor de chire. Aplicarea unor metode agricole compatibile cu
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03 biologia speciilor cuibăritoare pe terenurile agricole. Amenajarea de platforme artificiale
pe stâlpii reţelelor de tensiune medie pentru cuibărirea speciei Ciconia ciconia – Barza
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03
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Anas acuta

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03 alba. Marcarea liniilor electrice suspendate şi amplasarea de dispozitive izolatoare sau
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. avertizoare şi de prevenire a electrocutării păsărilor pe stâlpii

cu design deficitar.

J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05 Reducerea mortalității păsărilor ihtiofage generată de folosirea mijloacelor de combatere
H05.01 J03.01 J03.02
Anas clypeata

F

a acestora de către managerii amenajărilor piscicole din sit şi din vecinătate. Menținerea

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03 unor cote de pășunat sustenabile pe suprafața ariei naturale protejate. Menținerea
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. condițiilor favorabile pentru speciile dependente de habitate umede. Menținerea
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05 condiţiilor favorabile pentru cuibăritul chirelor. Prevenirea/Interzicerea incendierilor de
H05.01 J03.01 J03.02

Anas crecca

F

stuf şi a zonelor agricole din sit. Prevenirea, controlul și eliminarea deșeurilor depozitate

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03 necontrolat pe suprafața și în apropierea sitului. Menținerea pereților de loess
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. Implementarea legislației referitoare la autorizarea imobilelor care se construiesc în
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05 extravilan.
H05.01 J03.01 J03.02

Anas penelope

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05

Anas platyrhynchos
Anas querquedula

H05.01 J03.01 J03.02
F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Anas strepera

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
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H05.01 J03.01 J03.02

Anser albifrons

NR

P - A07 A08 D03.02 F03.02.03 F03.02.05 H01
H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. J03.01 A - A07
F03.01 F03.02.03 J03.01 M01.02

Anser anser

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.03 F03.02.05 H01
H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. J03.01 A - A07
F03.01 F03.02.03 J03.01 M01.02

Ardea cinerea

necunoscută

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Ardea purpurea

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Ardeola ralloides

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Aythya ferina

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02
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Aythya fuligula

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Aythya nyroca

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Botaurus stellaris

necunoscută

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Branta ruficollis

NR

P - A07 A08 D03.02 F03.02.03 F03.02.05 H01
H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. J03.01 A - A07
F03.01 F03.02.03 J03.01 M01.02

Calidris alpina

necunoscută

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Carduelis cannabina

NR

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Charadrius
alexandrinus

necunoscută

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01
M01.03
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Chlidonias hybridus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Chlidonias niger

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Ciconia ciconia

NI

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 D01.02
D03.01.02 D02.01 F03.02.05 H01 H01.05 H05
H05.01 J02. J03.01 A - A02.01 A07 H01 H01.05
K01.03 M01.02

Cuculus canorus

NI

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Cygnus cygnus

NR

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Cygnus olor

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Delichon urbica

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01
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Egretta alba

necunoscută

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Egretta garzetta

necunoscută

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Erithacus rubecula

NI

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Fringilla coelebs

NI

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Fulica atra

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Himantopus himantopus necunoscută

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Ixobrychus minutus

necunoscută

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03
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Larus cachinnans

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Larus ridibundus

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Limosa limosa

necunoscută

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Locustella luscinioides NI

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Mergus albellus

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Merops apiaster

NI

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Milvus migrans

NI

P - A07 D01.02 D02.01 F03.02.03 H01 H01.05
H05 H05.01 J02. J02.03 A - F03.01 F03.02.03
G01.01.01 H01 J03.01 M01.02
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Motacilla alba

NI

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Motacilla flava

NI

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Numenius arquata

necunoscută

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Nycticorax nycticorax

necunoscută

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Pelecanus crispus

NI

P - A07 D01.02 D02.01 F03.02.03 H01 H01.05
H05 H05.01 J02. J02.03 A - F03.01 F03.02.03
G01.01.01 H01 J03.01 M01.02

Phalacrocorax carbo

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Phalacrocorax pygmeus NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Philomachus pugnax

necunoscută

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
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H01.05 J03.01 K01.03 M01.02
Platalea leucorodia

necunoscută

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Plegadis facinellus

necunoscută

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Podiceps cristatus

NI

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Porzana porzana

necunoscută

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Recurvirostra avosetta necunoscută

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Riparia riparia

NI

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01
M01.03
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Sterna albifrons

NI

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Sterna hirundo

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Sturnus vulgaris

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Tachybaptus ruficollis

NI

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Tadorna tadorna

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Tringa glareola

necunoscută

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Tringa totanus

necunoscută

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

ROSPA0055 Lacul Gălățui
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Accipiter nisus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02 Izolarea liniilor de medie tensiune prin colaborarea cu companiile de transport a energiei
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01 electrice Marcarea liniilor electrice suspendate şi amplasarea de dispozitive izolatoare sau
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07 avertizoare şi de prevenire a electrocutării păsărilor pe stâlpii
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Acrocephalus

F

cu design deficitar

Reducerea mortalității păsărilor ihtiofage generată de folosirea mijloacelor de combatere

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01 a acestora de către managerii amenajărilor piscicole din sit şi din vecinătate. Stabilirea
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01 zonelor de linişte, în conformitate cu legislaţia din domeniu Elaborarea fundamentată

arundinaceus

J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03 științific a unor metodologii de stabilire a cotelor pentru speciile de păsări a căror
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03
Acrocephalus palustris F

vânătoare este permisă. Menținerea unor cote de pășunat sustenabile pe suprafața ariei

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01 naturale protejate. Aplicarea unor metode agricole compatibile cu biologia speciilor
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01 cuibăritoare pe terenurile agricole. Limitarea utilizării produselor biocide, hormoni și
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03 substanțe chimice Investigarea şi evaluarea utilizării pesticidelor folosite în pajiști, pășuni
şi terenuri agricole din sit și din vecinătate Controlul și eliminarea deșeurilor depozitate
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Acrocephalus

F

schoenobaenus

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01 necontrolat pe suprafața și în apropierea sitului. Prevenirea incendierilor de stuf şi papură
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01 în sit Menţinerea vegetației palustre în habitatele acvatice Menţinerea în sit a arbuştilor
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03 maturi izolaţi de și/sau a pâlcurilor de arbuști cu scopul asigurării condițiilor optime de
cuibărire Menținerea pereților de loess.
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Acrocephalus

F

scirpaceus

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Actitis hypoleucos

F

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01
M01.03

Alauda arvensis

F

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
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J03.01 J03.02
Alcedo atthis

F

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01
M01.03

Anas acuta

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Anas clypeata

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Anas crecca

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05

Anas platyrhynchos
Anas querquedula

H05.01 J03.01 J03.02
necunoscută

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02
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Anser albifrons

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.03 F03.02.05 H01
H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. J03.01 A - A07
F03.01 F03.02.03 J03.01 M01.02

Ardea cinerea

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Ardeola ralloides

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Aythya ferina

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Aythya nyroca

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Botaurus stellaris

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Bucephala clangula

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02
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Buteo buteo

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Buteo lagopus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Carduelis cannabina

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Carduelis carduelis

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Carduelis chloris

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Carduelis spinus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Chlidonias hybridus

necunoscută

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Chlidonias leucopterus necunoscută

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
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H05.01 J03.01 J03.02

Chlidonias niger

necunoscută

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Ciconia ciconia

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 D01.02
D03.01.02 D02.01 F03.02.05 H01 H01.05 H05
H05.01 J02. J03.01 A - A02.01 A07 H01 H01.05
K01.03 M01.02

Circus aeruginosus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Coccothraustes

necunoscută

coccothraustes

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Coturnix coturnix

F

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Cuculus canorus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01
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Cygnus olor

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Delichon urbica

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Egretta alba

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Falco subbuteo

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Falco tinnunculus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Fringilla coelebs

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Fringilla montifringilla F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01
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Fulica atra

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Gallinago gallinago

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Gallinula chloropus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Hirundo rustica

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Ixobrychus minutus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Lanius excubitor

F

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Larus cachinnans

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02
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Larus ridibundus

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Locustella naevia

NR

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Mergus merganser

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Merops apiaster

F

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Miliaria calandra

F

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Motacilla alba

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Motacilla flava

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01
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Nycticorax nycticorax

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Pelecanus crispus

F

P - A07 D01.02 D02.01 F03.02.03 H01 H01.05
H05 H05.01 J02. J02.03 A - F03.01 F03.02.03
G01.01.01 H01 J03.01 M01.02

Phalacrocorax carbo

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Phalacrocorax pygmeus F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Phylloscopus collybita F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Phylloscopus sibilatrix F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Podiceps cristatus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03
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Rallus aquaticus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Remiz pendulinus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Riparia riparia

F

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01
M01.03

Saxicola rubetra

F

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Saxicola torquata

necunoscută

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Serinus serinus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Sterna hirundo

NI

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02
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Sturnus vulgaris

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Tachybaptus ruficollis

NI

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Tringa nebularia

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Tringa ochropus

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Tringa totanus

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Vanellus vanellus

necunoscută

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

ROSPA0105 Valea Mostiștea
Acrocephalus
arundinaceus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01 Declararea de zone tampon în jurul cuiburilor şi coloniilor. Limitarea/controlul
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01 activităţilor forestiere și piscicole în zonele tampon, în perioada de cuibărit pentru
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03 protecția speciilor de răpitoare diurne și specii acvatice coloniale. Îmbunătățirea
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03
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Acrocephalus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01 condițiilor de cuibărit pentru speciile de răpitoare diurne. Corelarea lucrărilor silvice cu
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01 cerințele de conservare a biodiversității. Menţinerea „lemnului mort” in situ - în pădure -

scirpaceus

J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03 pentru asigurarea condiţiilor de habitat pentru speciile de ciocănitori şi verificarea în teren
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03
Actitis hypoleucos

F

a respectării acestei măsuri. Menţinerea unei structuri forestiere mozaicate în cadrul

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01 unităţilor de producţie, prin păstrarea de pâlcuri de 3-5 arbori bătrâni (peste 80 ani) la
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01 hectar în zonele de recoltare. Menținerea vegetației lemnoase limitrofe malurilor apelor.
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01 Menținerea şi/sau refacerea aliniamentelor de arbori pentru asigurarea condițiilor de
M01.03

Alauda arvensis

F

cuibărit pentru speciile Lanius collurio (sfrâncioc roșiatic), Lanius minor (sfrâncioc cu

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02 frunte neagră), Coracias garrulus (dumbrăveanca), Plantarea de pâlcuri de arbori pe malul
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A - ecosistemelor acvatice (râuri, pârâuri). Menținerea cuiburilor de corvide și de răpitoare
A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03 diurne de pe stâlpii de înaltă tensiune din sit sau limitrofe sitului. Crearea de platforme de
uscare pentru cormorani Amplasarea de cutii artificiale de cuibărit pentru șoimi pe liniile
J03.01 J03.02

Alcedo atthis

F

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01 electrice de pe care lipsesc. Aplicarea unor metode agricole compatibile cu biologia
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01 speciilor cuibăritoare pe terenurile agricole. Izolarea liniilor de medie tensiune prin
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01 colaborarea cu companiile de transport a energiei electrice. Întocmirea unui ghid de bune
practici agricole adaptat situației din Valea Mostiștea Elaborarea fundamentată științific a
M01.03

Anas acuta

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03 unor metodologii de stabilire a cotelor pentru speciile de păsări a căror vânătoare este
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. permisă. Menținerea unor cote de pășunat sustenabile pe suprafața ariei naturale protejate.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05 Prevenirea schimbării folosinței terenurilor, în special a transformării pajiștilor/pășunilor
în terenuri arabile. Rărirea pădurilor tinere și dense, pentru a promova creșterea în
H05.01 J03.01 J03.02

Anas clypeata

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Anas crecca

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03

diametru a copacilor și deschiderea pădurii. Plantarea speciilor native de arbori pentru a
avantaja speciile răpitoare. Interzicerea împăduririi zonelor de pajiști. Menținerea unui
nivel optim de populații pradă pentru speciile de răpitoare diurne. Menținerea miriștii
până în februarie și interzicerea arderii acestora Implementarea legislației referitoare la
autorizarea imobilelor care se construiesc în extravilan.

F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
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H05.01 J03.01 J03.02

Anas penelope

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05

Anas platyrhynchos
Anas querquedula

H05.01 J03.01 J03.02
F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Anas strepera

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Anser albifrons

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.03 F03.02.05 H01
H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. J03.01 A - A07
F03.01 F03.02.03 J03.01 M01.02

Anthus campetris

F

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02
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Ardea cinerea

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Ardea purpurea

necunoscută

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Ardeola ralloides

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Aythya ferina

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Aythya fuligula

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Aythya nyroca

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Botaurus stellaris

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
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H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Buteo rufinus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Calidris minuta

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Calidris temminckii

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Carduelis cannabina

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Carduelis carduelis

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Carduelis chloris

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Carduelis spinus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Charadrius dubius

F

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01
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K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01
M01.03
Chlidonias hybridus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Ciconia ciconia

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 D01.02
D03.01.02 D02.01 F03.02.05 H01 H01.05 H05
H05.01 J02. J03.01 A - A02.01 A07 H01 H01.05
K01.03 M01.02

Ciconia nigra

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Circaetus gallicus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Circus aeruginosus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Circus aeruginosus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01
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Circus cyaneus

F

P - A07 D01.02 D02.01 F03.02.03 H01 H01.05
H05 H05.01 J02. J02.03 A - F03.01 F03.02.03
G01.01.01 H01 J03.01 M01.02

Cuculus canorus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Cygnus cygnus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Cygnus olor

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Delichon urbica

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Egretta alba

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Egretta garzetta

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Falco columbarius

F

P - A07 D01.02 D02.01 F03.02.03 H01 H01.05
H05 H05.01 J02. J02.03 A - F03.01 F03.02.03
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G01.01.01 H01 J03.01 M01.02
Falco peregrinus

F

P - A07 D01.02 D02.01 F03.02.03 H01 H01.05
H05 H05.01 J02. J02.03 A - F03.01 F03.02.03
G01.01.01 H01 J03.01 M01.02

Falco subbuteo

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Falco tinnunculus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 H05 H05.01 D01.02 D02.01
F03.02.03 F03.02.05 J03.01 A - A02.01 A07
B02 D02.01 F03.02.03 J03.01

Fulica atra

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Galerida cristata

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Gallinula chloropus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Gavia arctica

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
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H05.01 J03.01 J03.02

Haliaeetus albicilla

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Himantopus himantopus F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Hirundo rustica

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Ixobrychus minutus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Lanius collurio

F

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Lanius minor

F

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02
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Larus cachinnans

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Larus melanocephalus F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Larus ridibundus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Limosa limosa

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Locustella luscinioides F

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Merops apiaster

F

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Miliaria calandra

F

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

68

Motacilla alba

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Motacilla flava

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Numenius arquata

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Nycticorax nycticorax

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Oenanthe oenanthe

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Oriolus oriolus

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Pelecanus crispus

F

P - A07 D01.02 D02.01 F03.02.03 H01 H01.05
H05 H05.01 J02. J02.03 A - F03.01 F03.02.03
G01.01.01 H01 J03.01 M01.02

Pelecanus onocrotalus F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03
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Phalacrocorax carbo

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Phalacrocorax pygmeus F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Philomachus pugnax

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Platalea leucorodia

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Plegadis facinellus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Pluvialis apricaria

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Remiz pendulinus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03
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Riparia riparia

F

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01
M01.03

Sterna caspia

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Sterna hirundo

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Sturnus vulgaris

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Sylvia nisoria

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Tachybaptus ruficollis

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Tadorna tadorna

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03
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Tringa erythropus

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Tringa glareola

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Tringa nebularia

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Tringa ochropus

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Tringa stagnatilis

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Tringa totanus

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Upupa epops

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 B02
B02.01.02 B02.04 F03.02.03 J03.01 / A - A07
B02 F03.01 F03.02.03 J03.01

Vanellus vanellus

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
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Anser albifrons

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.03 F03.02.05 H01 Protejarea şirurilor de arbori de-a lungul drumurilor sau ale canalelor precum şi a
H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. J03.01 A - A07 arborilor solitari. Declararea de zone tampon în jurul cuiburilor şi limitarea/controlul
F03.01 F03.02.03 J03.01 M01.02

Anser anser

F

activităţilor forestiere în zona tampon, în perioada de cuibărit al speciei Coracias garrulus

P - A07 A08 D03.02 F03.02.03 F03.02.05 H01 precum şi alte specii importante. Amplasarea cuiburilor artificiale pentru Dumbrăveancă.
H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. J03.01 A - A07 Prevenirea transformării pajiștilor/pășunilor/ zonelor de stepă în terenuri arabile.
F03.01 F03.02.03 J03.01 M01.02

Ardeola ralloides

F

Prevenirea incendierilor de stuf şi papură în sit Corelarea lucrărilor silvice cu cerințele de

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01 conservare a biodiversității. Stabilirea zonelor de linişte (pentru vânătoare) în jurul
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01 habitatelor umede, în conformitate cu legislaţia din domeniu Reglementarea activităților
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03 de vânătoare în zonă Menținerea poienilor din pădure. Menținerea şi/sau refacerea
aliniamentelor de arbori pentru asigurarea condițiilor de cuibărit pentru specia Coracias
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Aythya nyroca

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03 garrulus Izolarea coronamentului stâlpilor de joasă și medie tensiune. Menținerea
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02. cuiburilor de corvide și de răpitoare diurne de pe stâlpii de înaltă tensiune din sit sau
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05 limitrofe sitului. Protecția coloniilor de ciori de semănătură din sit. Plantarea speciilor
native, în special stejar pentru a avantaja cuibăritul speciei Coracias garrulus Stabilirea
H05.01 J03.01 J03.02

Charadrius dubius

F

P - A07 D03.01.02 D03.02 F03.02.05 H01 suprafeţelor de zone tampon în jurul cuiburilor şi limitarea/controlul accesului și
H01.05 J01.01 J02. J02.03 J02.04.01 J03.01 activităţilor umane în zona tampon, în perioada de cuibărit pentru protecţia speciilor de
K01.01 A - A07 H01 H01.05 J02. J02.06 J03.01 chire Aplicarea unor metode agricole compatibile cu biologia speciilor cuibăritoare pe
terenurile agricole. Amplasare suport de cuib pentru berze. Menținerea unor cote de
M01.03

Chlidonias hybridus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Ciconia ciconia

F

P - A02.01 A04.01. A04.01.05. A07 D01.02
D03.01.02 D02.01 F03.02.05 H01 H01.05 H05
H05.01 J02. J03.01 A - A02.01 A07 H01 H01.05
K01.03 M01.02

pășunat sustenabile pe suprafața ariei naturale protejate. Menținerea condițiilor favorabile
pentru speciile dependente de habitate umede Plantarea unor perdele forestiere pentru
delimita zonele de liniste si a asigura cuibarirea speciilor rapitoare, cormorani si starci.
Informare si costientizare la nivelul comunitatiilor locale cu privirea la folosirii tehnici
agrotehnice ecologice si limitarea folosirii biocidelor. Protecția coloniilor de popândăi din
interiorul sitului. Menținerea miriștilor până în februarie și interzicerea arderii acestora.
Menținerea sau stabilirea unei fâșii de pământ necultivate de minim 0,5 m (ideal 1,5m) la
limita terenurilor arabile. Plantarea de arbori în vederea asigurării condiţiilor de cuibărit
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Circus macrourus

F

P - A07 D01.02 D02.01 F03.02.03 H01 H01.05 pentru Coracias garrullus Implementarea legislației referitoare la autorizarea imobilelor
H05 H05.01 J02. J02.03 A - F03.01 F03.02.03 care se construiesc în extravilan.
G01.01.01 H01 J03.01 M01.02

Coracias garrulus

F

P - A02.01 A04.01.05. A07 A08 B02 B02.01.02
B02.04 D01.02 H05 H05.01 J01.01 J03.01 A A02.01 A04.01 A07 A08 F03.01 F03.02.03
J03.01 J03.02

Larus minutus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Larus ridibundus

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Pelecanus crispus

F

P - A07 D01.02 D02.01 F03.02.03 H01 H01.05
H05 H05.01 J02. J02.03 A - F03.01 F03.02.03
G01.01.01 H01 J03.01 M01.02

Philomachus pugnax

F

P - A07 A08 D03.02 F03.02.05 H01 H01.09.
H05 H05.01 J02. J03.01 A - A07 F03.01 H01
H01.05 J03.01 K01.03 M01.02

Platalea leucorodia

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03
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Sterna albifrons

F

P - A07 A08 D03.01.02 D03.02 F01.01
F03.02.05 F05.04 H01 H01.05 H05 H05.01
J01.01 J02. J02.03 J03.01 A - A07 F03.02.03
H01 H01.05 J03.01 M01.02 M01.03

Sterna hirundo

F

P - A07 A08 F01.01 F02.01.01 F03.02.03
F03.02.05 H01 H01.05 H05 H05.01 J01.01 J02.
J02.03 J03.01 A - A07 F05.04 H01 H01.05 H05
H05.01 J03.01 J03.02

Favorabilă - F, Nefavorabilă Inadecvată - NI, Nefavorabilă Rea - NR
Presiune - P și Amenințare - A
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1.2 Procesul de elaborare a Planului de management
Elaborarea Planului de management se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Pentru elaborarea Planului de management se au în vedere prevederile Ordinului ministrului
mediului nr. 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a Planurilor de management
ale ariilor naturale protejate.
Planificarea managerială nu este doar o procedură limitată care se termină odată cu
elaborarea unui produs finit, ci un proces continuu, ce porneşte de la cercetare şi strângerea de
informaţii, trece prin evaluarea şi analiza datelor colectate, până la însăşi elaborarea planului,
implementarea acestuia şi revenirea la faza de monitorizare şi strângere de noi informaţii.
Pentru inventarierea și cartarea speciilor și habitatelor de interes comunitar s-au utilizat
metode adecvate, bazate atât pe datele existente din bibliografie, cât și pe observațiile și evaluările
din teren. Obiectivul acestei activităţi a fost de inventariere detaliată a speciilor și habitatelor de
interes comunitar din siturile Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând
rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre (incluzând
rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea
Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni, în vederea fundamentării Planului de management și
elaborării măsurilor de conservare.
Septembrie 2017 – Iulie 2019 s-au realizat Studii de inventariere-cartare detaliată a speciilor
și habitatelor de interes comunitar precum şi a speciilor de păsări, efectuându-se şi cartografierea
GIS a distribuției spațiale a acestora.
Modalităţile de implicare a factorilor interesaţi şi a comunităţilor locale şi parcurgerea
procedurii de evaluare de mediu conform legislaţiei în vigoare:
Septembrie – Noiembrie 2018 s-au organizat în 10 unități şcolare ateliere de lucru și discuții
în cadrul orelor de dirigenție/biologie/geografie, pe baza realizării unei expoziții itinerante de
fotografie, fiind implicați peste 300 elevi.
Planul și regulamentul a fost afișate pe site-ul Proiectului https://www.natura2000oltenitachiciu.ro/ la Capitolul Inforesurse.
S-au organizat dezbateri privind Planul de management și Regulamentul, în Octombrie 2019,
după cum urmează:
21 octombrie – Primăriile Independența (ora 10), Alexandru Odobescu (ora 12), Cuza Vodă (ora
14), Grădiștea (ora 16),
22 octombrie – Primăriile Mânăstirea (ora 9), Chiselet (ora 11), Spanțov (ora 13), Ulmeni (ora 15),
23 octombrie – Primăriile Ulmu (ora 9), Ciocănești (ora 11), Dorobanțu (ora 13), Frăsinet (ora 15),
24 octombrie – Primăriile Valea Argovei (ora 10), Gurbănești (ora 12), Sărulești (ora 14),
25 octombrie – Primăriile Oltenița (ora 10) și Sohatu (ora 12);
Afișele celor 17 dezbateri au fost publicate pe site-ul Proiectului, au fost transmise prin e-mail și au
fost dispuse în cele 17 localități. La prezentări și dezbateri au participat peste 510 persoane.
În noiembrie 2019 s-a depus Planul la Agenția pentru Protecția Mediului Călărași pentru
parcurgerea procedurii SEA, s-au dat anunțurile în 20 și 22 noiembrie iar în 12 decembrie s-a
transmis o adresă de înștiințare la autorități și primării. În 13.02.2020 Serviciul Teritorial ANANP a
emis avizul pentru Planul de management. Planul a fost prezentat în cadrul ședințelor Comitetului
Special constituit din 27.11.2019 și 12.02.2020. În 14.02.2020 s-a dat anunțul privind Decizia
Etapei de Încadrare iar APM Călărași a emis Decizia etapei de încadrare nr.1721/24.02.2020
privind adoptare a Planului fără aviz de mediu.

76

1.3 Descrierea ariilor naturale protejate vizate de Planul de management
1.3.1 Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
Tabel nr. 2 - Ariile naturale protejate vizate de Planul de management
Arie naturală protejată cu care se suprapune
Suprafață totală
Nr.
crt.

1

Cod

ROSCI0131

Denumire

Oltenița-Mostiștea-Chiciu

Ostrovul Haralambie

Tipa) Categorieb)

SCI

Tip suprapunerec)

responsabil

suprapusă cu aria

aria naturală

naturală protejată

protejată de

de referință [ha]

referință [%]

ANANP

Partial - IV.20

44,9

0,38

ANANP

Partial - IV.21

207

1,79

ANANP

Partial - ROSPA0105

4124,09

35,73

ANANP

Partial - ROSPA0136

3319,19

28,76

ANANP

Total - ROSPA0055

814

7,05

ANANP

Total - ROSPA0021

801

6,94

ANANP

Totala - ROSCI0131

44,9

100

ANANP

Partiala - IV.21

207

25,84

ANANP

Totala - ROSCI0131

801

100

ANANP

Totala - ROSPA0021

207

100

ANANP

Totala - ROSCI0131

207

100

2

IV.20

3

ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre

SPA

4

IV.21

IV

5

ROSPA0055 Lacul Gălăţui

SPA

ANANP

Totala - ROSCI0131

814

100

6

ROSPA0105 Valea Mostiştea

SPA

ANANP

Partiala ROSCI0131

4124,09

62,34

7

ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni

SPA

ANANP

Partiala ROSCI0131

3319,19

26,75

Ostrovul Ciocănești

IV

Denumire

Procentul din

Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate se regăsește în Anexa 3.1.
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1.3.2. Localizarea ariilor naturale protejate vizate de Planul de management
Situl Natura 2000 ROSCI0131 Olteniţa-Mostiştea-Chiciu (incluzând rezervaţia naturală
IV.20. Ostrovul Haralambie) din punct de vedere administrativ se află în partea central-sudică a
județului Călărași, pe teritoriul comunelor: Alexandru Odobescu, Chiselet, Ciocănești, Cuza Vodă,
Dorobanțu, Frăsinet, Grădiștea, Independența, Mânăstirea, Spanțov, Ulmu, Valea Argovei și al
orașului Oltenița.
Accesul în sit se poate face din autostrada A2, din care se continuă pe drumul naţional
DN21 spre Călăraşi, apoi pe drumul judeţean DJ306, repectiv pe un drum local până în localitatea
Independenţa, sau pe drumul naţional DN31 prin localităţile Ciocăneşti, Bogata, Măreşti,
Dorobanţu, Boşneagu sau Mânăstirea.
Din drumul naţional DN31 se mai poate aborda situl şi pe drumul judeţean DJ 303, prin
localităţile Coconi, Sultana, Curăteşti, Luptătorii, Frăsinet, Ostrovu şi Lunca.
Ostrovul Albina este amplasat în dreptul comunei Chiselet și are o suprafaţă de 58,6 ha.
Rezervaţia naturală Ostrovul Haralambie este situată pe teritoriul administrativ
al Judeţului Călăraşi (amonte de Municipiul Călărași, în dreptul localității Dorobanțu, pe cursul
fluviului Dunărea la km 399).
Situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21
Ostrovul Ciocănești) este localizat în partea de sud a judeţului Călăraşi, în comuna Ciocăneşti,
având o suprafaţă de 801 ha.
Rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești este o insulă cu o lungine de 300 m, situată
pe Dunăre între km 390 și km 394, având o suprafaţă de 207 ha şi o altitudine medie de 15 m.
Situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălăţui este o arie de protecţie specială avifaunistică
cu o suprafață de 814 ha pe raza comunelor Alexandru Odobescu, Grădiștea şi Independența.
Situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiştea, cu o suprafață de 6.614 ha, se situează pe
Valea Mostiştea, în aval de Comuna Sărulești, în dreptul comunelor Frăsinet şi Mânăstirea pe malul
drept, respectiv Valea Argovei, Ulmu şi Dorobanţu pe malul stâng. Accesul în sit se face de pe
drumul naţional DN 3 Olteniţa-Călăraşi, respectiv pe drumurile locale şi cele de câmp.
Situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni se întinde pe raza localităţilor Chiselet,
Dorobanțu, Mânăstirea, Oltenița, Spanțov și Ulmeni, din judeţul Călăraşi, şi are o suprafaţă de
12.405 ha.

78

Tabel nr. 3 - Localizarea ariilor naturale protejate
Judeţ

UAT

Călărași

Olteniţa
Alexandru
Odobescu
Chiselet
Ciocăneşti
Cuza Vodă
Dorobanţu
Frăsinet
Grădiştea
Independenţa
Mânăstirea
Spanţov
Ulmu
Valea
Argovei

Călărași

Ciocăneşti

Călărași

Alexandru
Odobescu
Grădiştea
Independenţa

Călărași

Dorobanţu

Procent din UAT
Suprafața
Suprafață din ANP în
inclus în ANP
UAT (ha)
UAT (ha)
ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - Chiciu
7.82
10351.24
809.27

Procent din ANP în
fiecare UAT (%)
7.02

1.47

6086.07

89.60

0.78

13.47
10.86
1.33
11.86
9.62
7.69
0.44
18.05
7.62
12.77

8565.05
13238.04
13284.28
10263.66
8681.05
18250.12
5740.30
12242.64
6497.80
6966.57

1153.35
1437.90
177.19
1217.14
834.76
1402.66
25.05
2210.34
495.29
889.72

10.01
12.48
1.54
10.56
7.25
12.17
0.22
19.18
4.30
7.72

9.08

8579.96

778.90

6.76

ROSPA0021 Ciocănești - Dunăre
6.05
13238.04
801.21
ROSPA0055 Lacul Gălățui

100.00

1.47

89.60

11.00

18250.12
699.55
5740.30
25.05
ROSPA0105 Valea Mostiștea
2.61
10263.66
268.10

85.92
3.08

3.83
0.44

6086.07

4.05
79

Frăsinet
Gurbănești
Mânăstirea
Sărulești
Sohatu
Ulmu
Valea
Argovei

Călărași

Oltenița
Chiseleț
Dorobanțu
Mânăstirea
Spanţov
Ulmeni

19.14
5.53
12.40
5.62
0.28
20.03

8681.05
7514.36
12242.64
6835.63
8315.65
6966.57

1661.68
415.70
1517.59
383.93
23.62
1395.49

25.12
6.28
22.94
5.80
0.36
21.10

11.06

8579.96

948.68

14.34

4327.51
2685.04
336.33
3227.84
1828.24
0.00001

34.89
21.64
2.71
26.02
14.74
0.00

39.67

100.00

214.45

100.00

41.81
31.35
3.28
26.37
28.14
0.00

Călărași

Dorobanţu

0.39

Călărași

Ciocăneşti

1.62

ROSPA0136 Oltenița - Ulmeni
10351.24
8565.05
10263.66
12242.64
6497.80
5542.02
IV.20. Ostrovul Haralambie
10263.66
IV.21 Ostrovul Ciocănești
13238.04

Harta localizării ariilor naturale protejate se regăsește în Anexa 3.2.
1.3.3. Limitele ariilor naturale protejate vizate de Planul de management
Harta limitelor ariilor naturale protejate se regăsește în anexa 3.3.
1.3.4. Zonarea internă a ariei naturale protejate
Nu este cazul.
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2. MEDIUL ABIOTIC AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE
2.1. Geologie
Pentru caracterizarea geologică s-a utilizat Harta geologică a României scara 1: 200 000,
foile L-35-XXXIV-Călăraşi şi L-35-XXXIII-Bucureşti, secțiuni geologice și coloane litologice
relevante pentru zona de studiu, note explicative aferente foilor menționate precum și alte materiale
bibliografice.
Harta geologică poate fi consultată la Anexa 3.5
Teritoriul ariilor naturale protejate ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând
rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând
rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea
Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni, se suprapune din punct de vedere geologic pe unitatea
structural tectonică – Platforma Valahă, care şi-a încheiat evoluţia ca arie de sedimentare în
Cuaternar când a fost colmatată. În consecinţă, ea prezintă o morfologie cu caractere de câmpie,
corespunzând în mare parte cu ceea ce în geografia fizică se cunoaşte sub numele de Câmpia
Română.
În ansamblu, Platforma Valahă (Câmpia Română) prezintă un relief plat, compartimentat de
cursuri de ape cu văi largi. Reţeaua hidrografică, în totalitate tributară Dunării, prezintă anumite
particularităţi impuse de evoluţia geologică recentă (cuaternară) a regiunii. Cea mai pregnantă
caracteristică a cursurilor de apă este schimbarea direcţiei de curgere (de la direcţia nord – sud, trec
la direcţia est/sud-est), fenomen cunoscut sub numele de „divagare”, având legătură cu existenţa
unor falii în subsolul Câmpiei Române.
Formaţiunile soclului au fost deschise prin mai multe foraje în jumătatea vestică şi-n partea
nord-estică a platformei. În cea mai mare parte, însă, este cunoscut prin investigaţii geofizice sau pe
cale deductivă prin analogii cu unităţi învecinate, mai ales cu Dobrogea de Sud.
Se poate afirma cu certitudine că Platforma Valahă are un soclu heterogen, atât în ceea ce
priveşte alcătuirea litologică, cât şi vârsta consolidării, din alcătuirea acestuia făcând parte şisturi
cristaline mezometamorfice în mare parte retromorfozate, străbătute de masive de granitoide şi
formaţiunea şisturilor verzi. În evoluţia ulterioară consolidării, soclul valah a fost supus unor
mişcări de basculare care au determinat transgresiuni şi regresiuni, acestea reflectându-se în
existenţa mai multor cicluri de sedimentare.
Subunităţile morfologice ce delimitează teritoriului ariilor naturale protejate menţionate sunt:
Câmpul Bărăganului, Câmpul Mostiştei precum şi traseele şi luncile râurilor Mostiştea şi Dunărea.
Câmpul Bărăganului este cuprins între Valea Mostiştei la vest şi râul Ialomiţa la nord.
Cotele cele mai înalte se întălnesc în partea de nord-vest a acestui câmp şi nu depăşesc 80 m, iar
către sud şi sud-est cotele descresc până în jurul cotei de 40 m. Partea nordică a acestui câmp este
ocupată de o zonă de dune consolidate a cărei lăţime creşte spre est de la 1 km la 3-4 km.
În ceea ce priveşte evoluţia paleogeomorfologică a Câmpiei Bărăganului, în NeogenCuaternar, s-au deosebit şapte faze de evoluţiei (Posea, 1982):
- cea dintâi se derulează în Romanianul inferior şi mediu, în condiţiile unei câmpii joase, în
care alternează ambianţele fluviatile şi cele lacustre (pe alocuri, de mlaştină);
- în timpul depunerii Formaţiunii de Frăţeşti, Câmpia Bărăganului s-a restrâns, rămânând ca
uscat numai părţile de sud şi est, compuse din conurile fluvio-deltaice ale unor râuri din
Dobrogea de Sud şi Podişul Prebalcanic; la nord de acestea s-a instalat un lac alungit şi
curbat către nord-est (axul său era pe linia Budeşti pe Argeş, Valea Argovei pe Mostiştea,
nord Cuza-Vodă, est Slobozia);
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în Pleistocenul mediu, lacul s-a extins şi a început depunerea complexului „argilo-marnos”;
rămâne ca uscat arealul Hagieni-Nasu Mare (care avea prelungiri, probabil şi către Burnas),
unde se depuneau loessuri şi formaţiuni proluvio-coluviale venite din sud şi sud est; acum se
formează şi terasa a 5-a a Dunării (stadiul de luncă);
- câmpia Nisipurilor de Mostiştea (terasa 4, Greaca) s-a format în condiţii de retragere
aproape totală a lacului anterior; Argeşul, Dâmboviţa şi Ialomiţa au depus conuri (Câmpul
Solacolu şi Milotinei), iar Dunărea a avansat până la est de Câmpia Mostiştei; ulterior
Argeşul şi-a orientat cursul spre actualul loc de vărsare. În acelaşi timp, Dunărea a început
erodarea laterală de la vest la est a marelui Câmp Hagieni, restrângându-i arealul. În nordvest are loc construcţia conurilor Buzăului (Câmpul Urziceni-Pogoanele), râul care va
peregrina de la Valea Săratei până la actualul său curs peste tot Bârăganul Ialomiţei;
- în timpul teraselor 3 şi 2, Dunărea a continuat să formeze bălţi peste nivelul mijlociu,
tabular al Bărăganului (Câmpul Ciulniţei-Jegăliei, la cca.35-40 m altitudine) dar s-a deplasat
mereu spre dreapta, realizând şi treceri de braţe pe la est de fâşia braţul mare (prin „poarta”
Ţăndărei);
- în timpul terasei 1, Dunărea s-a deplasat prin eroziune laterală şi revărsare pe la est de
Borcea-Feteşti, invadând un vechi tronson de vale locală şi a izolat definitic Câmpul
Hagieni de Dobrogea de Sud, integrându-l Câmpiei Române;
- în timpul recesiuni wurniene (mai ales în W II şi W III) toate cursurile s-a adâncit puternic,
mai ales Dunărea, iar în Holocenul superior, albiile s-a înălţat prin aluvionare, formând lunci
largi, iar văile mici cu puţine aluviuni, au fost barate şi gurile lor transformate în limanuri.
Câmpul Mostiştei se dezvoltă între Valea Mostiştei la est, terasa veche a Argeşului la sud şi
cea a Dâmboviţei la vest, având o expoziţie sudică, cu cote în jur de 100 m înspre nord-vest, până la
50 m înspre sud-est. Acest câmp se prezintă neted, fiind tulburat numai de o serie de crovuri.
Prin datări de paleomagnetism, în secţiunea Coconi (Panaiotu şi colab., 2000) a rezultat că
argilele de mlaştină din substrat sunt mai vechi de 400 000 de ani. Deasupra formaţiunii
predominant argilo-nisipoase, aici s-au depus patru cupluri loess-sol fosil, atribuite ultimelor 350
000 de ani.
În câmpiile Găvanu-Burdea şi Vlăsiei, în a doua parte a Pleistocenului, se apreciază că
Argeşul a depus Nisipurile de la Mostiştea (Alexeeva şi colab.,1983).
Nisipurile de Mostiştea, reprezentate de un complex mărnos din nisipuri cu granulaţie medie
şi fină cu intercalaţii de pietrişuri mărunte, se suprapun peste o succesiune de marne şi argile cu
nivele subţiri de nisipuri cunoscute sub denumirea de Stratele de Coconi. Acestea au dezvoltare
continuă între Argeş şi Mostiştea, fiind întâlnite la adâncimi de 20 - 50 m. În unele zone, argilele
care le separă de Pietrişurile de Colentina se efilează, cele două acvifere fiind în contact direct. Apa
din Nisipurile de Mostiştea este sub presiune, nivelul piezometric fiind situat practic la aceleaşi cote
ca în situaţia Pietrişurilor de Colentina. Limita nordică a Nisipurilor de Mostiştea cu capacitate de
debitare de 2-3 l/s trece pe la nord de Ciolpani, pe lângă Urziceni şi, cu o direcţie generală sud
vest – nord est, pe la nord de Munteni-Buzău şi Griviţa. Din punct de vedere chimic, apele
subterane din nisipurile de Mostiştea au calităţi diferite: la nord de Ialomiţa reziduul fix are valori
cuprinse între 650 şi 900 mg/l, în timp ce la sud de Ialomiţa reziduul fix are valori de peste 1000
mg/l.
Formaţiunile descrise sub numele de Nisipuri de Mostiştea sunt acoperite, la rândul lor, de o
succesiune lenticulară argilo-marnoasă (depozite intermediare), peste care s-au depus sedimentele
cunoscute sub numele de Pietrişuri de Colentina.
-
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Acestea sunt sedimente cu caracter grosier depuse de râul Arges. Grosimea lor se reduce
înspre nord, iar linia Otopeni-Ştefăneşti-Afumaţi reprezintă practic limita de dezvoltare înspre nord
a acestora. Înspre sud-vest ele se dezvoltă până la linia Brăneşti-Progresul-Sohatul-Nana-Valea
Stânii. Se consideră că terasele Neajlovului, Dâmbovnicului şi Glavaciocului conţin depozite de
pietrişuri echivalente ca vârstă a formaţiunii Pietrişurilor de Colentina, ceea ce ar însemna că aria
lor de depunere a fost relativ mare, fiind legată de evoluţia paleo-Argeşului. Pietrişurile de
Colentina au mai fost evidenţiate şi în versantul nordic al râului Câlniştea. Pietrişurile de Colentina
sunt localizate, în general, la adâncimi de 15-20 m, din ele extrăgându-se (Pascu, 1983) debite de 26 l/s cu denivelări de 0,6-5 m. Din cauza pericolului de poluare (în special, agricultura intensivă şi
zootehnie) rezerva acestui acvifer este utilizată mai ales în scopuri industriale.
În partea estică, Câmpul Mostiştei este brăzdat de valea cu acelaşi nume, caracteristică prin
adâncimea talvegului (25-30m), cu un profil longitudinal slab înclinat fapt ce determină ca apa
provenită din precipitaţii şi din stratul acvifer freatic să stagneze pe parcurs sub formă de bălţi
înşiruite.
Înainte de confluenţa cu Dunărea, valea Mostiştei se transformă într-un lac, generat de
mişcările neotectonice care au afectat Câmpia Română în Holocen.
Dunărea prezintă 4 tipuri de terase:
 Terasa IV- formată în perioada Pleistocen mediu (Riss), cu altitudinea absolută de 70-75 m,
care se racordează cu Câmpia Bărăganului;
 Terasa III- formată în perioada Pleistocen superior (Riss/Wurm), cu altitudinea medie de 1520 m, care avansează până în Valea Mostiştei;
 Terasa II- formată în perioada Pleistocen superior (Wurm), cu altitudinea medie de 8-12 m
şi care se dezvoltă la est de Lacul Gălăţui;
 Terasa I- formată în perioada Holocen inferior, cu altitudini de 3-7 m, acoperită cu un strat
gros de pietriş, fiind foarte extinsă şi depăşind limitele judeţului Călăraşi.
Din punct de vedere stratigrafic, cuvertura acestor unităţi descrise anterior, cuprinde
depozite paleozoice, mezozoice şi neozoice.
Depozitele poaleozoice explorate în zona Călăraşi aparţin Ordovicianului, Silurianului,
Devonianului şi Carboniferului:
 Ordovicianul este reprezentat prin: şisturi cu graptoliţi aparţinând Ludlowianului inferior,
gresii cuarţitice negricioase
 Silurianul este format din: şisturi argiloase negre cu faună de graptoliţi, argile negre cu
Eurypterus şi Cardiola
 Deveonianul este format din: gresii, siltite, argilite şi calcare negre spatice
 Carboniferul este format din: dolomite şi calcare masive cu o bogată microfaună.
Depozitele mezozoice aparţin Triasicului, Jurasicului şi Cretacicului:
 Triasicul este format din: marne, argile şi nisipuri de culoare cărămiziu-roşcată;
 Jurasicul acoperă direct depozitele triasice şi este format din: argile negricioase cu
intercalaţii de gresii şi nisipuri silicioase;
 Cretacicul este format din: calcare, nisipuri şi gresii glauconitice, nisipuri şi gresii
mărnoase;
Depozitele neozoice aparţin Paleocenului, Eocenului, Miocenului, Pliocenului,
Pleistocenului şi Holocenului:
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Paleocenul reprezentat de: Ypresian format din nisipuri silicioase gălbui în alternanţă cu
gresii calcaroase şi nisipuri argiloase iar Eocenul de Luteţian format din depozite de: calcare
grezoase lumaşelice cu concreţiuni de silex.
Miocenul cuprinde:
- Tortonian, alcătuit din: calcare, marnocalcare, gresii calcaroase, nisipuri cuarţoase şi
argile.
- Messinian (Sarmaţian), alcătuit din: argile verzi, calcare lumaşelice în alternanţă cu
strate de argilă cafenii; în regiunea de câmpie Mesinianul este reprezentat prin: calcare
compacte cenuşiu alburiu, cu structură oolitică şi prin marne calcaroase albe şi cenuşii
fosilifere;
Pliocenul este prezent prin:
- Meoţian, nu apare la zi şi este alcătuit din: nisipuri, marne şi argile;
- Ponţianul, apare la zi pe malul drept al Dunării şi pe unele dintre văile afluente
acesteia, fiind alcătuit din: marne cenuşii sau vinete, uneori foarte nisipoase;
- Dacianul, aflorează pe malul drept al Dunării şi pe anumite văi afluente, alcătuit din :
nisipuri micacee de culoare cenuşie în bază şi gălbui feruginoase spre partea
superioară;
- Atât Ponţianul, cât şi Dacianul, lisesc în zona lucii Dunării, fiind erodate;
- Levantinul apare la zi tot pe dreapta Dunării, pe o zonă paralelă fluviului lată de 2-12
km. La nord-est de Rasova, atât Levantinul, cât şi celelalte subetaje ai Pliocenului
dispar;
- Levantinul este alcătuit din: calcare lacustre albicioase, nisipuri cuarţoase, pietrişuri,
nisipuri roşcate şi marne vinete;
Depozitele caracteristice Pleistocenului cuprind: Pleistocenul inferior cu argile roşii cu
concreţiuni calcaroase şi manganoase, Pleistocenul mediu cu un complex marnos şi o pătură
de depozite loessoide şi Pleistocenul superior alcătuit din nisipuri mărunte fine şi necoezive
cu concreţiuni grezoase, uneori cu nivele conţinând concreţiuni calcaroase rontunjite alteori
cu lentile de concreţiuni manganoase şi feruginoase, purtând denumirea de „Nisipuri de
Mostiştea”. Acestea apar la zi pe malul Lacului Gălăţui.
Depozitele de vârstă Holocen inferior sunt reprezentate de aluviuni grosiere ale terasei joase
ale Dunării ca şi prin depozite loessoide care acoperă terasa inferioară a Dunării. Depozitele
terasei joase sunt alcătuite din pietrişuri şi nisipuri groase de 5-8 m. Holocenul superior este
reprezentat de depozite loessoide care acoperă terasa joasă a Dunării, precum şi de
aluviunile grosiere şi fine ale luncilor.

2.2. Hidrografie
La nivel regional, teritoriul ariilor naturale protejate ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu
(incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre
(incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui,
ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni, include segmentul din Dunăre
cuprins între Olteniţa şi Călăraşi, împreună cu râul Mostiştea, lacurile Gălăţui, Iezer, Frăsinet,
Dorobanţu, Potcoava, Ciocăneşti şi canalul de legătură Dunăre-Iezer-Mostiştea-Dorobanţu.
Ca urmare a naturii diferite a alimentării afluenţilor şi diversităţii climatice în care se
cuprinde bazinul Dunării, regimul hidrologic este complex.
Anual se deosebesc mai multe perioade de creştere sau depăşire a nivelului obişnuit:
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perioada februarie-martie, când are loc o creştere a nivelului Dunării, datorită topirii
zăpezilor;
- perioada aprilie – iunie, când se realizează cotele maxime ale apelor Dunării, cauzate de
topirea masivă a zăpezilor şi a ploilor abundente, cu revărsările cele mai puternice;
- perioada iulie-octombrie, când se realizează cotele minime ale apelor Dunării;
- perioada noiembrie-ianuarie, caracterizată printr-o uşoară creştere a nivelului Dunării,
cauzată de ploile de toamnă şi zăpadă de iarnă.
Apele de inundaţie condiţionează existenţa vegetaţiei din luncă în timpul perioadei active
(11 mai-30 septembrie), durata şi frecvenţa inundaţiilor fiind foarte variată de la an la an.
Efectele pozitive se produc pe terenurile cu hidrograde mai mari de 6,0 când umiditatea din
sol influenţează favorabil cultura salciei şi a plopului. Durata maximă anuală a inundaţiilor este de
219 zile pe terenurile cu hidrogradul 6,0 şi 85 zile pe terenurile cu hidrograde peste 7,5, din care în
sezonul de vegetaţie 117 zile pe terenurile cu hidrogradul 6,0 şi 71 zile pe cele cu hidrogradul >7,5.
Durata medie anuală a inundaţiilor este de 62 zile pe terenurile cu hidrogradul 6,0, respectiv 15 zile
pentru terenurile cu hidrograde mai mari de 7,5.
Harta hidrografică incluzând reţeaua hidrografică provine din harta hidrografică, la nivel
naţional și poate fi consultată la Anexa 3.6.
Tabel nr. 4- Informații privind hidrografia la nivelul ariilor naturale protejate
Procent de ocupare (%)
Nr. crt.
Aria naturală protejată
Râuri
Lacuri
1
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu
26,79
39,88
2
IV.20 Ostrovul Haralambie
16,80
0,00
3
ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre
38,67
19,04
4
IV.21 Ostrovul Ciocănești
1,54
0
5
ROSPA0055 Lacul Gălăţui
0
90,7
6
ROSPA0105 Valea Mostiştea
2,05
62,07
7
ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni
0,07
0,01
Lista bazinelor hidrografice ierarhizată şi ponderea lor în cadrul ariei naturale protejate
este prezentată mai jos:
Tabel nr. 5 - Lista bazinelor hidrografice
Cod
Ordin Supraf. totală Supraf. bazin
Pondere din ANP
bazin
bazin
bazin [ha]
în ANP [ha]
[%]
XIV.1
81700000
13152
100% ROSPA0136
100% ROSPA0021
Mostiştea XIV.1.35 I
175800
15919
100% ROSCI0131
100% ROSPA0105

Nume
Nr
bazin
1
Dunărea
2

Bazinul hidrografic Mostiştea are o suprafaţa de recepţie de 1758 km2 şi o lungime de 98
km, reprezentând 0,73% din teritoriul ţării. Altitudinea variază între 91 m şi 13 m. Panta medie a
bazinului este de 1‰. O caracteristică a bazinului hidrografic este faptul că se formează, în
totalitate, în zona de câmpie, sub altitudinea de 100 m. Are 13 afluenţi codificaţi. Densitatea
hidrografică a bazinului Mostiştea este de 0,19 km/kmp.
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Prin plasarea lui în zona de câmpie, se încadrează într-un climat arid, deşi partea vestică a
bazinului Mostiştea primeşte o cantitate mai mare de precipitaţii (450-500 mm).
Debitul mediu multianual este neînsemnat, fiind sub 1 m3/s.
Aspectul deficitar se menţine în privinţa apelor freatice, în zona de câmpie, în sensul că
nivelul piezometric se află la adâncimi mai mari de 10 m, apa nu are o calitate foarte bună
comparativ cu apa izvoarelor din zonele de deal şi munte.
Râul Mostiştea izvorăşte din apropierea comunei Moara Vlăsiei, de lângă lacul Căldăruşani
(altitudinea medie de 60 m). Este un râu autohton al Câmpiei Române, cu o suprafaţă totală a
bazinului hidrografic de 175 800 ha. Lungimea totală este de 98 km, iar panta medie este de 1%,
ceea ce face ca apa provenită din precipitaţii sau din stratul freatic să stagneze sub formă de bălţi,
aceasta prin amenajări având utilitate piscicolă şi pentru irigaţii. Are şase afluenţi, şi anume: Valea
Livezilor (S=37 km2, L=7 km), Colceag (S=211 km2, L=33 km), Valea Bisericii (S=60 km2, L=10
km), Belciugatele (S=96 km2, L=21 km), Corâta (S=89 km2, L=12 km), Vânăta (S=498 km2, L=37
km) şi Argova (S=305 km2, L=23 km).
Existenţa râului Mostiștea şi a bazinului său hidrografic pe care se pliază microregiunea
Valea Mostiștei, constituie un element de identitate şi de coerenţă teritorială cu puternice influențe
pozitive patrimoniale din zestrea capitalului endogen regional.
Dunărea este singura arteră longitudinală de navigaţie fluvială a Europei. Cursul inferior se
desfășoară pe o distanță de 1 075 km, între localitățile Baziaș și Sulina, făcând graniță cu Serbia
(235,5 km), Bulgaria (469,5 km), Republica Moldova (0,6 km) și Ucraina (53,9 km).
Datorită faptului că traversează o multitudine de regiuni naturale, cursul inferior este
împărțit în 5 sectoare (Ujvari, 1972):
- Defileul carpatic (144 km)
- Sectorul sud-pontic (566 km)
- Sectorul pontic oriental cu bălți (195 km)
- Sectorul predobrogean (80 km)
- Sectorul deltaic (90 km)
Dunărea colectează majoritatea râurilor din România cu excepția unora din Dobrogea,
transportând anual circa 60 de milioane de tone de aluviuni și 200 de miliarde m³ de apă. De
asemenea, prezintă importanță deosebită pentru: navigație, hidroelectricitate, piscicultură, furnizând
apă pentru industrie, agricultură, populație
Lista lacurilor de pe teritoriul ariior naturale protejate, este prezentată în tabelul următor:
Tabel nr. 6 - Informații privind lacurile de pe teritoriul ariilor naturale protejate
Nr Nume lac
Tip lac
Suprafața [ha] Adâncime maximă [m] Volum [m3]
1
Gălăţui
antropic
610
2
Mostiştea
antropic
860
*Câmpul „Tip lac” se va completa cu una din valorile: natural, antropic
Lacuri de acumulare:
Lacurile Fundulea, Gurbăneşti, Frăsinet, Iezer sunt situate pe cursul Mostiştei şi au fost
construite în cascadă. Aceste acumulări au ca principale folosinţe: irigaţii, atenuare viituri, agrement
şi piscicultură. Au suprafeţe cuprinse între 5 şi 28 km2, adâncimea medie între 4 şi 6,5 m. Volumele
totale reţinute în acumulările Fundulea şi Iezer sunt de 28 milioane m3 şi respectiv 201 milioane m3.

86

În bazinul hidrografic Mostiştea avem 4 acumulări în cascadă, şi anume: Fundulea, Gurbăneşti,
Frăsinet şi Iezer. Barajele acestor acumulări au înălţimi cuprinse între 12 şi 26 m. Acumulările au ca
folosinţe principale: piscicultură, asigurarea apei pentru irigaţii a suprafeţelor deservite de SNIFSucursala Călăraşi, protejează unele localităţi din zonă împotriva inundaţiilor.
Lacuri naturale:
Lacurile naturale aflate în spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa cu peste 0,5 km2 sunt în număr
de 20, dintre care 2 sunt în judeţul Ilfov, 1 în judeţul Buzău, 6 în județul Brăila, 8 în judeţul Ialomiţa
şi 3 în judeţul Călăraşi, unele dintre ele având folosinţă piscicolă (exemple: Strachina, Iezer,
Slobozia Nouă, etc.) şi terapeutică (exemple: Amara, Fundata, etc.).
O caracteristică a acestor lacuri naturale este situarea lor în zona de câmpie, având un bilanţ
hidrologic care reacţionează la schimbările anuale ale climei.
În arealul sitului Natura 2000 Oltenița – Mostiștea – Chiciu, împreună cu ROSPA0021
Ciocăneşti –Dunăre, ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136
Olteniţa – Ulmeni, sunt prezente două lacuri naturale – Lacul Ciocănești și Lacul Gălățui.
Tabel nr. 7 - Caracteristicile lacurilor naturale
Nr.
Suprafață Altitudine Adâncime
Tip
Simbol
crt.
(km2)
(m)
medie (m)
1
Lacul Ciocăneşti
lac situat în zona de câmpie, adâncime
ROLN02
1,98
15
2,5
foarte
mică,
siliciu,
alcalinitate
moderată-mare
2
Lacul Gălăţui
lac situat în zona de câmpie, adâncime ROLN10
7,8
13
3,5
mică, siliciu
Caracterizarea apelor subterane
Delimitarea corpurilor de ape subterane se face numai pentru zonele în care există acvifere
semnificative ca importanţă pentru alimentări cu apă şi anume debite exploatabile mai mari de 10
m3/zi. În restul arealului, chiar dacă există condiţii locale de acumulare a apelor în subteran, acestea
nu se constituie în corpuri de apă, conform prevederilor Directivei Cadru 60 /2000 /EC.
Criteriul geologic intervine nu numai prin vârsta depozitelor purtătoare de apă, ci şi prin
caracteristicile petrografice, structurale sau capacitatea şi proprietăţile lor de a înmagazina apa. Au
fost delimitate şi caracterizate astfel: corpuri de apă de tip poros, fisural, fisural – carstic şi mixt
(fisural – poros).
Criteriul hidrodinamic acţionează în special în legatură cu extinderea corpurilor de apă.
Astfel, corpurile de ape freatice au extindere numai până la limita bazinului hidrografic, care
corespunde liniei de cumpănă a acestora, în timp ce corpurile de adâncime se pot extinde şi în afara
bazinului.
Starea corpului de apă, atât cea cantitativă, cât şi cea calitativă, constituie criteriul principal
în procesul de delimitare, evaluare şi caracterizare a unui corp de apă subterană.
Corpurile de ape subterane care se dezvoltă în zona de graniţă şi se continuă pe teritoriul
unor ţări vecine sunt definite ca transfrontaliere.
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În spaţiul hidrografic înscris în arealul proiectului au fost identificate, delimitate şi descrise
un număr de 18 corpuri de ape subterane (Bretotean et al., 2004). Codul corpurilor de ape subterane
(ex: ROIL01) are următoarea structură: RO = codul de ţară; IL = spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa;
01= numărul corpului de apă în cadrul spaţiului hidrografic Buzău-Ialomiţa (a se consulta Anexa
11.3.6).
Caracterizarea corpurilor de apă subterană identificate în spaţiul Oltenița – Mostiștea
- Chiciu este prezentată în continuare:
Corpul ROIL11 Lunca Dunării (Olteniţa-Hârşova)
Corpul de tip poros permeabil se dezvoltă în depozitele din lunca Dunării şi este de vârstă
cuaternară. Lunca are lăţimi variabile cuprinse între 3-12 km, cu frecvenţe zone mlăştinoase, bălţi şi
lacuri. În limita estică a sectorului, în dreptul localităţii Călăraşi, Dunărea formează braţul Borcea,
care pe distanţa de circa 5 km curge transversal faţă de Dunăre, pentru ca apoi să-şi modifice
direcţia curgând paralel cu Dunărea.
Depozitele permeabile sunt constituite din silturi nisipoase, nisipuri fine şi medii, iar spre
bază din pietrişuri şi bolovănişuri, întreg complexul având grosimi cuprinse între 5-25 m. Debitele
variază între 0,5- 8,0 l/s/foraj, pentru denivelări de 0,5-2 m.
În acest sector al Dunării majoritatea apelor freatice din luncă sunt nepotabile din cauza
durităţii mari şi a conţinutului ridicat de fier.
În cuprinsul sectorului Călăraşi – Hârşova, Dunărea formează braţul Borcea, care se
desprinde pe partea stângă a fluviului, Dunărea urmându-şi cursul cu malul său drept spre Podişul
Dobrogean.
Între Dunăre şi braţul Borcea rămâne un teritoriu întins de luncă, cunoscut sub numele de
insula Borcei (Balta Borcei), care este presărată cu o mulţime de lacuri şi bălţi, precum şi cu o serie
de gârle şi bălţi părăsite.
Aproape în tot lungul Dunării de la Călăraşi la Hârşova malul dobrogean este înalt, ceea ce
face ca lunca să fie practic inexistentă. Ea apare numai local în jurul unor lacuri sau de-a lungul
unor gârle ce se varsă în Dunăre.
Malul stâng al Borcei are înălţimi variabile, în această parte lunca nefiind dezvoltată.
În cuprinsul insulei Borcei, până la 35 m adâncime, au fost interceptate nisipuri fine şi medii
cu pietrişuri în bază. La partea superioară se dezvoltă silturi argiloase-nisipoase. Debitele obţinute
sunt cuprinse între 0,5-3 l/s/foraj, pentru denivelări de 1-2 m. În acest sector apele freatice au un
conţinut ridicat de fier, sulfat, precum şi o duritate mai mare de 30oG.
Diagramele Piper şi Schoeller (figura de mai jos), executate pe datele analizelor chimice ale
unor foraje de observaţie ce aparţin Reţelei Hidrogeologice Naţionale sugerează existenţa unui
amestec în proporţii diferite a două tipuri de apă: clorosodice şi bicarbonatat calcice. Apele sunt
puţin mineralizate ceea ce face ca ele să nu depăşească în mod normal concentraţiile maxime
admise.
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Figura nr. 1 - Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice din
foraje
Corpul ROIL17 Feteşti
Corpul este de tip poros permeabil, de vârstă cuaternară şi se dezvoltă în depozitele situate
la baza loessului. Acviferul este situat, în general, la baza loessului, acolo unde acesta devine mai
nisipos, având ca pat impermeabil, argilele romaniene şi cuaternare vechi. Direcţia generală de
curgere este spre sud-est, cu gradienţi mici (0,6 ‰).
În spaţiul interfluvial Ialomiţa-Mostiştea-Dâmboviţa-Dunăre, nivelul piezometric apare între
adâncimile de 5-20 m, cele mai mari adâncimi fiind înregistrate în partea de sud-est, ca urmare a
grosimii mari a depozitelor loessoide, precum şi a drenajului exercitat de Dunăre. Parametrii
hidrogeologici au următoarele valori: coeficienţii de filtraţie au valori de 4-6 m/zi, iar
transmisivităţile sunt de 40-50 m2/zi. Potenţialul productiv al acestui acvifer freatic este limitat la 1
l/s/ Km2 sau o capacitate optimă a unui foraj de captare de 2-3 l/s. Mineralizarea apelor freatice din
subzonele de mică adâncime aferente interfluviului Ialomiţa-Mostiştea-Dâmboviţa-Dunăre, este
cuprinsă între 500-2000 mg/l, cu totul excepţional ajungând la 3000 mg/l. În subzonele în care
nivelurile piezometrice sunt situate la adâncimi cuprinse între 15-25 m se constată o mineralizaţie
mai scăzută, de numai 500-1500 mg/l. Continuitatea afluxului acestui acvifer regional pe
interfluviul Ialomiţa-Dunăre, cu acviferul din terasele Ialomiţei şi Dunării este pusă în evidenţă de
hidroizohipsele care nu prezintă nici o ruptură de pantă la contactul dintre aceste două acvifere
(câmp şi terasele inferioare joase ale Ialomiţei şi Dunării). Sursa de alimentare a acviferelor
cantonate în depozitele loessoide o constituie precipitaţiile atmosferice, cu valori cuprinse între 3050 mm/an. Diagramele Piper şi Schoeller executate pe datele forajelor de observaţie situate pe acest
corp de apă (figura de mai jos) arată că majoritatea apelor se plasează în plaja apelor bicarbonat
calcice şi clorocalcice.
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Figura nr. 2 - Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale
forajelor situate pe corpul de apă subterană
Hazarduri – Inundaţii
Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii au fost identificate în cadrul Evaluării
preliminare a riscului la inundaţii (prima etapă de implementare a Directivei Inundaţii, raportată de
I.N.H.G.A. pentru toate A.B.A.-urile, finalizată si raportată în martie 2012) de unde au rezultat
zonele potenţial inundabile, sub forma înfăsurătorii inundaţiilor istorice extreme (a se consulta
Anexa 11.3.6).
În cadrul Proiectului internaţional DANUBE FLOODRISK- Stakeholder oriented flood risk
assessment for the Danube floodplains (South - East Europe Transnational Cooperation Programme)
a fost analizat întreg sectorul românesc al fluviului Dunărea si au fost acoperite în procent de 100%
zonele ce au fost declarate la Comisia Europeana (CE) în cadrul Evaluării Preliminare a Riscului la
Inundaţii (Preliminary Flood Risk Assessment – P.F.R.A.) ca fiind zone cu risc potenţial
semnificativ la inundaţii (Area of Potential Significant Flood Risk – A.P.S.F.R.) la nivelul fluviului
Dunărea (si anume 23 din cele 24 sectoare în lungime totală de 1074,1 km), cu excepţia Sectorului
litoral localitatea Sulina - localitatea Sfântul Gheorghe. Aceasta se justifică prin faptul că, la acest
moment, nu există în ţara noastră cercetări aprofundate / modelări matematice, pe baza cărora să se
poată elabora hărţi de inundabilitate și hărţi de risc la inundaţii (având ca sursă – apă marină) pentru
sectorul litoral mai sus menţionat.
Referitor la nivelul de protecţie la inundaţii, se precizează că în zona respectivă există
lucrări de protecţie.
În cadrul proiectului a fost aplicată metodologia BEAM (Basic European Active Map), prin
care au fost estimate zonele de vulnerabilitate socio-economică și s-au definit funcţii de pagube pe
tipuri de activităţi socio-economice. Ca rezultat s-au obţinut pagubele potenţiale exprimate valoric
în Euro/m2 pentru diferite tipuri de utilizare a terenurilor și adâncimi. Totodată, s-au refăcut
calculele statistice asupra pagubelor directe și indirecte.
Datele necesare realizării acestei analize reprezintă un set de date armonizate privind
bunurile și densitatea populaţiei și sunt cele aflate în baza de date NAVTEQ precum și cele din bază
de date a U.E.
Intervalele de valori ale adâncimii apei pentru care s-a determinat vulnerabilitatea bunurilor
din zonele inundabile sunt: (a) adâncimea apei sub 0,5 m; (b) adâncimea apei între 0,5 m si 2 m; (c)
adâncimea apei între 2 m si 4 m; (d) adâncimea apei mai mare de 4 m (figurile de mai jos).
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Figura nr. 3 - Intervalele de valori ale adâncimii apei din zonele inundabile

Figura nr. 4 - Intervalele de valori ale adâncimii apei din zonele inundabile
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Debitul mediu multianual al fluviului nu are o valoare constantă, aceasta depinzând de
lungimea perioadei de timp luată în considerare. Astfel, conform celor prezentate în lucrarea
Dunărea între Bazias si Ceatal Izmail editată în anul 1967 sub egida CSA, debitul mediu
multianual la postul hidrometric Orsova era de 5.420 m3/s pentru un interval de calcul de 122 ani și
de 5.390 m3/s, dacă intervalul de calcul era de 42 ani (1921-1962).

Staţie
hidrometrică
Corabia
Olteniţa
Chiciu Călărasi

Tabel nr. 8 – Debite medii multianuale
Element
Perioadă
hidrografic
de analiză
Fluviul Dunărea
1931-2013
Fluviul Dunărea
1840-2013
Fluviul Dunărea
1931-2013

Debite medii
Multianuale m3/s
5730
6040
6100

În cei mai mulţi ani, la sfârsitul primăverii se declansează ploile de primăvară care pot
genera viituri prin intensitatea lor sau prin suprapunerea apelor mari de primăvară rezultate din
topirea zăpezilor. Uneori pot avea loc în continuarea lor sau pot forma valuri de viituri (două sau
mai multe). Trecerea de la apele mari de primăvară la viiturile de primăvară se determină analizând
sursa acestora: topirea zăpezii, alimentarea mixtă, alimentarea exclusivă din ploi. La începutul
perioadei de vară, în condiţiile unor situaţii climatice și hidrologice deosebite, pot apărea viituri de
vară în continuarea celor de primăvară.
Urmărind variaţia cronologică a debitelor maxime lunare se poate observa că scurgerea
maximă prezintă caracteristica generală a hidrografului tip, iar valorile cele mai mari se
înregistrează cu precădere în lunile aprilie-mai. De asemenea, se poate observa și o tendinţă de
creștere în timp a valorilor maxime înregistrate în lunile martie și aprilie și de descreștere în lunile
mai și iunie.
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Staţie hidrometrică
Corabia
Olteniţa
Chiciu Călărasi

Tabel nr. 9 – Debite maxime
Element hidrografic Perioadă de analiză Debite maxime (m3/s)
Fluviul Dunărea
1931-2013
16.000
Fluviul Dunărea
1840-2013
16.280
Fluviul Dunărea
1931-2013
16.200

Luna/an producere
V.2006
VI.1897
IV.2006

În general, în decursul unui an, scurgerea minimă pe Dunăre se înregistrează la începutul primăverii, toamna sau iarna, iar cele mai mici valori
ale debitelor se produc în iernile cu temperaturi foarte scăzute, când sunt influenţate de evoluţia formaţiunilor de gheaţă.

Staţie hidrometrică
Corabia
Olteniţa
Chiciu Călărasi

Tabel nr. 10– Debite minime
Element hidrografic Perioadă de analiză Debite minime (m3/s)
Fluviul Dunărea
1931-2013
1.350
Fluviul Dunărea
1840-2013
1.490
Fluviul Dunărea
1931-2013
1.530

Perioada producere
I.1954; I.1996
I.1954
I.1947

2.3. Pedologie
Hărțile claselor și tipurilor de sol au avut ca bază harta pedologică a României scara 1:200.000 și sunt prezentate Anexa 11.3.7.
Caracterizarea pedologică a zonei
Caracteristicile pedologice ale zonei studiate sunt direct determinate de către constituția geologică, relief și particularitățile climatice.
Centralizarea listei claselor și tipurilor de soluri din cadrul ariei studiate este prezentată în următoarele tabele:
Tabel nr. 11- Informații privind clasele de sol la nivelul ariilor naturale protejate
Procent ocupare (%)
Clasa de sol
ROSCI 0131 IV.20 ROSPA 0021 IV.21 ROSPA 0055 ROSPA 0105

Nr.

Cod

crt.

SRTS

1

CER

Cernisoluri

0,29

0

0

0

9,19

35,74

15,60

2

HID

Hidrisoluri

3,64

0

5,11

0

0

0,07

24,39

3

PRO

Protisoluri

23,56

83,20

36,70

98,46

0,11

0

46,29

ROSPA 0136

93

4

SAL

Salsodisoluri

5

CAM

Clase suplimentare
(ape, lacuri)

0,07

0

0

0

0

0,07

1,12

66,67

16,80

57,71

1,54

90,70

64,12

12,58

Unde în campul „Cod SRTS” s-a completat cu una din valorile din nomenclatorul Claselor conform „Clasificarea solurilor României după
S.R.T.S. (2003)”.
Tabel nr. 12 - Informații privind tipurile de sol la nivelul ariilor naturale protejate
Procent ocupare (%)
Nr. Cod
Clasa de sol ROSCI
ROSPA
ROSPA ROSPA ROSPA
crt. SRTS
IV.20
IV.21
0131
0021
0055
0105
0136
1
CER Cernisoluri
0,29
0
0
0
9,19
35,74
15,60
2
HID Hidrisoluri
3,64
0
5,11
0
0
0,07
24,39
3
PRO Protisoluri
23,56
83,20
36,70
98,46
0,11
0
46,29
4
SAL Salsodisoluri
0,07
0
0
0
0
0,07
1,12
5
CAM Clase
suplimentare
66,67
16,80
57,71
1,54
90,70
64,12
12,58
(ape, lacuri)
Unde în campul „Cod SRTS” s-a completat cu una din valorile din nomenclatorul Claselor conform „Clasificarea solurilor României după
S.R.T.S. (2003)”.
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În continuare este prezentată o descriere succintă a principalelor clase de sol prezente.
Tabel nr. 13 - Echivalarea denumirilor solurilor în sistemul român de clasificare,
SRCS-1980 cu cele din SRTS-2003 şi SRTS-2012, la nivelul clasei de soluri
SRCS-1980
SRTS-2003
SRTS-2012
Molisoluri
Cernisoluri
Cernisoluri
Soluri hidromorfe
Hidrisoluri
Hidrisoluri
Soluri neevoluate, trunchiate sau desfundate Protisoluri
Protisoluri
Soluri halomorfe
Salsodisoluri
Salsodisoluri
a. Clasa cernisoluri
Tipul de sol din această clasă regăsit în zona studiată este cernoziomul.
Tabel nr. 14 - Clasificarea solurilor la nivel de clasă şi tip
Clasa de sol
Orizontul sau proprietăţile diagnostice
Tipuri genetice de sol
Simbol

Denumire

Simbol

Denumire

CZ

Cernoziom

Orizont A molic (Am) continuat cu orizont
intermediar (AC, AR, Bv sau Bt) având în
partea superioară culori cu valori şi crome
sub 3,5 (la umed);
CER

CERNISOLURI

- sau orizont A molic forestalic (Amf)
urmat de orizont AC sau Bv (indiferent de
culori) şi de orizont Cca în primii 60-90
cm.

Tabel nr. 15 - Echivalarea denumirilor solurilor în sistemul român de clasificare,
SRCS-1980 cu cele din SRTS-2003 şi SRTS-2012, la nivelul tipului de sol
SRCS-1980
SRTS-2003
SRTS-2012
Cernoziom
Cernoziom cambic (pp)
Cernoziom
Cernoziom
Cernoziom argiloiluvial (pp)
Sol cenușiu (pp)
Tabel nr. 16 - Principalele tipuri de sol şi caracteristicile acestora
(indicatorul 11, SRTS – 2012)
Tipuri genetice de sol
Caracteristici morfogenetice principale
Simbol
Denumire
Soluri având:
- orizont A molic (Am), eventual A molic greic (Ame), cu crome 
2 la umed (sau sub 3 la umed în cazul CZ nisipoase), orizont
CZ
Cernoziom
intermediar (AC, Bv, Bt) prezentând culori cu crome şi valori sub
3,5 (la umed) cel puţin în partea superioară (pe cca. 10-15 cm) şi
cel puţin pe feţele agregatelor structurale şi orizont Cca sau
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Tipuri genetice de sol
Simbol
Denumire

Caracteristici morfogenetice principale
concentrări de pudră friabilă de CaCO3 (carbonaţi secundari) în
primii 125 cm (200 cm în cazul texturii grosiere) sau
- soluri având orizont A molic forestalic (Amf) orizont intermediar
(AC sau Bv) indiferent de culoare şi orizont Cca care începe din
primii 60 - 90 cm de la suprafaţă.
Se pot forma şi pe materiale parentale calcarifere sau roci calcaroase
care apar între 25 şi 75 cm (caz în care apar acumulări secundare de
CaCO3; soluri în climat subumed, subtip rendzinic).
Pot avea orizont contractilo-gonflant, proprietăţi gleice sub 50 cm
adâncime şi proprietăţi salsodice (sc, ac sau sub 50 cm chiar sa, na).

Cernoziomurile sunt solurile de culoare închisă, caracteristice zonelor de stepă cu fâneaţă,
formate prin dezvoltarea înaintată a procesului de înţelenire stepică. Cernoziomul conține humus în
proporție de 3-6%, procentaj mic în comparație cu alte soluri, care pot avea până la 25% humus, dar
este de bună calitate (mull calcic), saturația în baze este de 90-100% cu o reacție neutră, slab
alcalină (pH = 7-7,8) și un procentaj important de acid fosforic, amoniac și fosfor.
Se definește prin orizont Am (molic) cu crome mai mici de 2 la materialul umed și orizont
Cca sau concentrări de carbonați secundari în primii 125 de cm. Materialul parental este reprezentat
în special de roci sedimentare (loess, depozite loessoide, luturi, argile, marne, calcare, gresii, etc.).
Cernoziomul are profilul de tip Am - A/C - C sau Cca.
Comparativ cu kastanoziomul are un profil mai profund cu orizonturi bine diferențiate.
Orizontul A molic are grosimea de 40-50 cm, culori cu crome mai mici de 2 la materialul umed,
structură glomerulară și bine formată, textură lutoasă și o intensă activitate biologică.
Orizontul A/C are grosimi de 20-25 cm și culori ceva mai deschise decât orizontul superior cu
însușiri asemănătoare cel puțin în jumătatea superioară a acestuia.
Orizontul C sau Cca are minim 30-40 cm, brun-gălbui, friabil cu textură luto-nisipoasă. Pe întregul
profil se observă numeroase neoformații biogene (coprolite, cervotocine, crotovine) precum și
neoformații de natură chimică.
b. Clasa hidrisoluri
Tipul de sol din această clasă regăsit în zona studiată este gleiosolul.
Tabel nr. 17 - Clasificarea solurilor la nivel de clasă şi tip
Clasa de sol
Orizontul sau proprietăţile
Tipuri genetice de sol
diagnostice
Simbol
Denumire
Simbol
Denumire
Proprietăţi gleice (Gr) sau stagnice
intense (W) care încep în primii 50
cm, sau orizont A limnic (Alm) şi/sau
orizont histic (T) submers. Nu pot
HID
HIDRISOLURI
GS
Gleiosol
avea orizont Btna sau orizont salic
(sa) şi/sau natric (na) în primii 50 cm
şi nici caracter contractilo-gonflant de
la suprafaţă (specific vertisolurilor).
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Tabel nr. 18 - Echivalarea denumirilor solurilor în sistemul român de clasificare,
SRCS-1980 cu cele din SRTS-2003 şi SRTS-2012, la nivelul tipului de sol
SRCS-1980
SRTS-2003
SRTS-2012
Sol gleic
Gleiosol
Gleiosol
Lăcovişte
Tabel nr. 19 - Principalele tipuri de sol şi caracteristicile acestora
(indicatorul 11, SRTS – 2012)
Tipuri genetice de sol
Simbol
Denumire

GS

Gleiosol

Caracteristici morfogenetice principale
Soluri având orizont organic hidromorf T (sub 50 cm grosime)
şi/sau orizont A (Am, Ao, Au) şi proprietăţi gleice (orizont Gr)
care apar în profil din primii 50 cm ai solului mineral.
Nu îndeplinesc condiţiile diagnostice de a fi solonceac sau soloneţ
(fără orizont sa sau na în primii 50 cm) sau histosol (cu orizont T
peste 50 cm grosime).

Solurile din clasa hidrisoluri sunt formate sub influența predominantă a unui exces de
umiditate de lungă durată, având deci un regim hidric special, care determină în sol anumite procese
și proprietăți.
c. Clasa protisoluri
Tipul de sol din această clasă regăsit în zona studiată este aluviosolul.
Tabel nr. 20 - Clasificarea solurilor la nivel de clasă şi tip
Clasa de sol
Orizontul sau proprietăţile
Tipuri genetice de sol
diagnostice
Simbol
Denumire
Simbol
Denumire
Orizont A sau orizont O fără alte
orizonturi diagnostice. Se trece la
rocă (Rn sau Rp) sau orizontul C
PRO
PROTISOLURI
AS
Aluviosol
provenit din materiale parentale
naturale.
Nu prezintă orizont Cca.
Tabel nr. 21 - Echivalarea denumirilor solurilor în sistemul român de clasificare,
SRCS-1980 cu cele din SRTS-2003 şi SRTS-2012, la nivelul tipului de sol
SRCS-1980
SRTS-2003
SRTS-2012
Sol aluvial
Aluviosol
Aluviosol
Protosol aluvial
Tabel nr. 22 - Principalele tipuri de sol şi caracteristicile acestora
(indicatorul 11, SRTS – 2012)
Tipuri genetice de sol
Simbol
Denumire
AS

Aluviosol

Caracteristici morfogenetice principale
Soluri dezvoltate din material parental aluvic (inclusiv prundiş)
pe cel puţin 50 cm grosime şi având cel mult un orizont A (Am,
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Tipuri genetice de sol
Simbol
Denumire

Caracteristici morfogenetice principale
Au, Ao). Nu prezintă alte orizonturi sau proprietăţi diagnostice, în
afară de cel mult orizont contractilo-gonflant asociat orizontului
C, proprietăţi salsodice (orizont hiposalic, hiponatric în primii 100
cm sau chiar salic sau natric sub 50 cm adâncime) şi proprietăţi
gleice (orizont Gr) sub 50 cm adâncime.

d. Clasa salsodisoluri
Tipul de sol din această clasă regăsit în zona studiată este solonețul.
Tabel nr. 23 - Clasificarea solurilor la nivel de clasă şi tip
Clasa de sol
Orizontul sau proprietăţile
Tipuri genetice de sol
Simbol

SAL

Denumire

diagnostice

Simbol

Orizont salic (sa) sau orizont
natric(na) în partea superioară a
solului (în primii 50 cm) ori orizont
SALSODISOLURI Btna. Nu pot avea caracter SN
contractilo-gonflant sau orizont
vertic de la suprafaţă, diagnostice
pentru vertisoluri.

Denumire

Soloneț

Tabel nr. 24 - Echivalarea denumirilor solurilor în sistemul român de clasificare,
SRCS-1980 cu cele din SRTS-2003 şi SRTS-2012, la nivelul tipului de sol
SRCS-1980
SRTS-2003
SRTS-2012
Soloneț
Soloneț
Soloneț
Tabel nr. 25 - Principalele tipuri de sol şi caracteristicile acestora
(indicatorul 11, SRTS – 2012)
Tipuri genetice de sol
Simbol
Denumire

SN

Soloneț

Caracteristici morfogenetice principale
Soluri având:
- orizont A ocric sau molic (Ao, Am) urmat direct sau după un
orizont eluvial E (El, Ea) de un orizont argicnatric (Btna)
indiferent de adâncime; sau
- soluri având orizont A ocric sau molic (Ao, Am) urmat de
orizont intermediar natric (Bvna, Btna) în primii 50 cm ai
solului.
Pot avea orizont calcic sub 50 cm adâncime şi proprietăţi gleice
din primii 100 cm sau orizont contractilo-gonflant care începe sub
sub orizonturile A+E.

Soloneţurile, sunt salsodisoluri având orizont na sau Btna cu peste 15 % Na în complexul
coloidal începând din primii 50 cm. Vegetaţia naturală caracteristică este slab dezvoltată unde
predomină speciile halofile: Arthemisia salina, Statice gmelini, Basia hirsuta, Aster tripolium,
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Camphorosma annua, Puccinella distans etc. O mare parte a acestora s-au format în zone cu forme
de relief slab drenate din câmpii joase, lunci, văi, depresiuni pe materiale aluvionare cu textură
mijlocie sau fină, altele pemarne sau argile salifere. În privinţa genezei acestor soluri se pot deosebi
trei procese:
- desalinizarea solonceacurilor sau alcalizarea şi desalinizarea altor soluri;
- îmbogăţirea complexului coloidal cu ioni de Na+ prin reacţii de schimb;
- formarea şi depunerea carbonatului de sodiu prin reacţii de schimb sau biologic prin
reducerea de către microorganisme a sulfatului de sodiu.
În comparaţie cu solonceacurile, la soloneţuri lipsesc sărurile din orizontul superior,
favorizând migrarea argilei cu formarea orizontului natric-argic (Btna).
Alcătuirea profilului la soloneţuri este următoarea: Ao – El – Btna – Cgo sau Ao – Btna –
Cgo.
Orizontul Ao, cu grosimi de 3-20 cm, culoare brun închis la umed şi brun în stare uscată,
structură granulară sau poliedrică subangulară, relativ afânat.
Orizontul El , are grosimea de 2-20 cm, culoare brun-cenuşie, structură lamelară.
Orizontul Btna, cu grosimi de 20-60 cm, textură fină, culoare brună, structură columnară sau
prismatică, plastic, foarte adeziv în stare umedă, extrem compact în stare uscată.
Orizontul C, apare la adâncimi de 40-80 cm, prezintă acumulări de CaCO3 şi săruri solubile,
orizont în care procesele de gleizare se intensifică treptat. Pe profil apar neoformaţii de natură
chimică (concreţiuni ferimanganice, bobovine) pelicule de argilă etc.
Textura este diferenţiată pe profil, cu o concentrare a argilei la nivelul orizontului Btna.
Densitatea aparentă are valori cuprinse între 1,4-1,6 g/cm³, rezultând o compactare moderată ce se
reflectă asupra valorilor porozităţii totale. Conductivitatea hidraulică este extrem de mică
(Canarache, 1990).
Reacţia solului este slab acidă sau neutră în orizonturile superioare şi devine puternic
alcalină (pH >9) în orizontul Btna, unde complexul adsorbtiv este saturat cu Na în proporţiede peste
15 %.
Proprietăţile fizico-chimice deficitare determină o fertilitate foarte scăzută şi implicit o
pretabilitate restrânsă. Necesită măsuri de ameliorare care constau în amendare cu fosfo-gips, sulf,
praf de lignit etc., lucrări de afânare adâncă, aplicarea îngrăşămintelor chimice şi organice etc.
2.4. Climă
Zona studiată se încadrează în sectorul de climă continentală, specific Câmpiei Române.
Regimul climatic este omogen ca urmare a uniformităţii reliefului de câmpie. Se
caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitaţii slabe mai ales în aversă şi prin ierni relativ reci
marcate uneori de viscole puternice, dar şi de frecvente perioade de încălzire care provoacă
discontinuitate în distribuţia teritorială a zăpezii.
Regimul termic
Harta temperaturilor - medii multianuale provenită din harta temperaturilor medii anuale, la
nivel naţional, este prezentată în Anexa 11.3.8.
După clasificarea Koppen, teritoriul ariilor naturale protejate se încadrează în provincia
climatului de stepă cu ierni aspre şi veri călduroase.
Temperaturile aerului (în grade Celsius), lunare, sezoniere şi anuale, precum şi temperaturile
minime, maxime şi medii sunt prezentate în tabelul de mai jos.
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Anotimpul
Primăvara
Vara
Toamna
Iarna

Tabel nr. 26 - Temperatura aerului
Temperatură în grade Celsius Lunile cu temperatura cea mai mare
minimă
maximă
medie
ridicată
scăzută
5,4
16,9
11,1
mai, 21°C
martie, 3°C
20,9
23,0
21,9
iulie, 27°C
iunie, 12°C
6,6
17,9
12,2
septembrie, 22°C
noiembrie, 3°C
-2,1
-1,1
-1,6
decembrie, 11°C
ianuarie, -4°C

Temperaturile medii arată că luna ianuarie este cea mai rece şi luna iulie este cea mai caldă.
Durata cu temperaturi medii zilnice mai mari de 10 grade Celsius favorabilă dezvoltării
vegetaţiei forestiere este de 211 zile/an, în intervalul 1 aprilie-28 octombrie.
Durata cu temperaturi zilnice mai mari de 10 grade Celsius favorabilă dezvoltării vegetaţiei
forestiere este de 213 zile/an, în intervalul 1 aprilie-30 octombrie.
Timpul din perioada de vegetaţiei cu temperaturi de peste 22 grade Celsius este cuprins în
intervalul iulie-august.
Din cele 100 zile/an de îngheţ, în numai 35 de zile temperatura aerului rămâne negativă şi în
timpul zilei (decembrie-februarie). În circa 80 de zile/an se produce noaptea îngheţ iar ziua dezgheţ.
Încălzirea aerului din lunile februarie şi martie, uneori brusc, determină ruperea podurilor de
gheaţă şi formarea de zăpoare în urma îngrămădirilor sloiurilor de gheaţă, transportate de apă. Ca
urmare a acestui fapt, apele sunt împiedicate să se scurgă şi provoacă creşteri ale nivelului Dunării,
care se revarsă şi provoacă inundaţii mari.
Regimul pluviometric
Harta precipitaţiilor - medii multianuale provenită din harta precipitaţiilor medii anuale, la
nivel naţional, este prezentată în Anexa 11.3.9.
Precipitaţiile, alături de temperatură, constituie elemente climatice de primă importanţă.
Anii de secetă se succed la diferite intervale de timp, iar cantitatea de apă este redusă, variind între
61-87%, faţă de mediile multianuale (seceta din anul 1946). Precipitaţiile lunare (sezoniere şi
anuale) sunt prezentate în tabelul nr. 27:

Anotimpul
Primăvara
Vara
Toamna
Iarna

Tabel nr. 27 - Precipitaţii anotimpuale
Precipitaţii (mm)
Lunile cu precipitaţii
maxime
minime
medie
maxime
minime
mai
martie
191,3
0
95,6
191,3
0
iunie
august
243,7
0,6
122,1
243,7
0,6
septembrie
septembrie
141,5
0
70,7
141,5
0
februarie
ianuarie
130,2
0,2
65,2
130,2
0,2

Media precipitaţiilor anuale este 504 mm, iar media sezonului de vegetaţie este 290 mm.
Anotimpul cel mai bogat în precipitaţii este vara, cu maxim în luna iunie, iar cel mai secetos este
iarna. Precipitaţiile sub formă de zăpadă se produc în perioada noiembrie-martie, circa 120 zile cu
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o medie de 120 mm. Grosimea stratului de zăpadă este cuprins între 15-20 cm protejând
seminţişurile şi plantaţiile tinere împotriva gerurilor excesive. Media anuală a umidităţii relative
este de 73%, respectiv peste 9 g/m3 aer: iarna 4,9 g/m3 (85%) şi vara 10-13 g/m3 (63%). În perioada
de vegetaţie, umezeala relativă este de 64%.
Seceta meteorologică este caracterizată de indicele de ariditate, ce exprimă un dezechilibru
hidric din geosistem, prin ieşirile de apă din sistem care depăşesc in mod constant intrările de apă în
sistem. Indicele de ariditate (IA) se exprimă prin mai multe relaţii, în prezenta lucrare s-a folosit
relaţia propusă și acceptată în Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător (UNEP), şi
anume:
IA = P/ETP,
unde: IA - indicele de ariditate, P – cantitate anuală de precipitaţii (mm); ETP – evapotranspiraţia
potenţială (mm).
Din punct de vedere a repartiţiei teritoriale a indicelui de ariditate (IA) pe teritoriul
României pentru perioada 1961-2014 zona studiată este în intervalul: Uscat spre subumed 0,50< I <
0,65.
Cantităţile medii multianuale de precipitaţii pentru perioada 1961-2014: 501-600 mm.
Pe baza datelor directe înregistrate pe o perioadă multianuală (1961 -2013) evaporaţia
prezintă valori de peste 850 mm/an.
Regimul eolian
Circulaţia generală a atmosferei este caracterizată prin frecvenţe mari ale curenţilor (advecţii
de aer) temperat oceanic din V şi NV (mai ales în semestrul cald) şi ale curenţilor de aer temperat
continental din NE şi E (mai ales în semestrul rece). Acestora li se mai adaugă pătrunderi mai rare
de aer arctic din N, de aer tropical maritim din SV şi S, şi aer tropical continental din SE şi S.
Vânturile sunt slab influenţate de relieful uniform de câmpie al judeţului. Predominante sunt
vânturile din Vest şi SV, precum şi cele din N şi NE. Influenţa văii Dunării în canalizarea
curenţilor este evidentă.
Teritoriul ariilor naturale protejate este expus în întregime acţiunii vântului, reprezentat prin
patru mari curenţi de aer şi anume:
- Crivăţul, care bate iarna şi la începutul primăverii, este un vânt care suflă din direcţia nord-est şi
est, de obicei rece şi uscat, atingând gradul 5-8 după scara Beaufort, grad ce corespunde vitezei
de 28-80 km/oră, cu intensitate maximă de 15-20 zile/an, în restul timpului fiind mult mai
scăzută;
- Austrul, care bate vara şi toamna, este un vânt din direcţia vest, sud şi sud-vest, cald şi secetos,
cu viteze de circa 50 km/oră. Frecvenţele medii anuale au valori cuprinse între 15-20%.
- Băltăreţul - vânt umed, având originea în ciclonii care se formează pe Marea Mediterană şi în
Marea Neagră. Bate în special toamna şi primăvara, din sud-est şi spre nord-vest, sau din est
spre vest, însoţit de nori negri şi groşi, care produc o ploaie măruntă şi caldă, de scurtă durată.
Uneori bate şi iarna aducând ploi, iar vara, răcoare.
- Suhoveiul - bate în perioada caldă a anului. Bate din direcţii diferite, dar în deosebi din est,
fiind un vânt fierbinte şi uscat, provocând secetă şi, uneori eroziunea solului şi furtuni de praf.
Mai poartă numele de "Sărăcilă", "Traistă Goală" sau "Traistă-n Băţ".
Vânturile au influenţă dăunătoare asupra vegetaţiei forestiere, în special cele uscate şi foarte
calde din timpul verii, prin scăderea umidităţii din aer şi sol şi mărirea evapotranspiraţiei.
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Regimul eolian, combinat cu cel termic şi pluviometric a produs seceta prelungită din
perioada 1984-1994 şi apariţia sezonului de uscare la cvercinee şi salcâm în câmpie, precum şi în
luncă.
Indicatorii sintetici ai datelor climatice
Indicii de ariditate, perioada de vegetaţie, umiditatea atmosferică sunt doar câţiva dintre
indicatorii sintetici ai datelor climatice şi care arată gradul de favorabilitate pentru speciile
forestiere existente pe teritoriul ariilor naturale protejate. Indicele de ariditate de Martonne variază
între 24 în câmpie şi 28 în Lunca Dunării.
Tabel nr. 28 - Indicatori sintetici ai datelor climatice
Indicatori
Primăvara
Vara
Toamna
Iarna
sintetici
Indicele de umiditate
34,45
22,3
23,18
-163
R = P/T
Indicele de ariditate
18,12
15,31
12,74
31,05
Ia = P / (T + 10)

Anual
8,11
6,6

Indicii din tabelul de mai sus s-au calculat astfel:
-

indicele de umiditate (R), cu relaţiile:
P
Px 4 


R  
R 

T  (anual) şi 
T  (pe anotimpuri)


-

indicele de ariditate „de Martonne” (Ia), cu formulele:
P


Ia 

T  10 


(anual) şi

Px 4 

Ia 

T  10 


(pe anotimpuri)

în care : P = precipitaţiile medii lunare [mm];
T = temperaturi medii lunare [0 C].
2.5. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic
În arealul siturilor Natura 2000 vizate nu au fost identificate elemente de tip abiotic de
interes conservativ.
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3. MEDIUL BIOTIC AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE
3.1. Ecosistemele
Spaţiul analizat nu se limitează la arealul celor cinci situri Natura 2000 suprapuse parțial:
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie),
ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești),
ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni, ci ia în
considerare şi zonele de proximitate, respectiv teritoriul unităţilor administrativ teritoriale care au
terenuri în sit, pe cuprinsul județului Călărași (Oltenița, Alexandru Odobescu, Chiselet, Ciocănești,
Cuza Vodă, Dorobanțu, Frăsinet, Grădiștea, Gurbănești, Independența, Mănăstirea, Sărulești,
Sobatu, Spanțov, Ulmu, Valea Argovei). Serviciile ecosistemice nu pot fi evaluate decât în raport
cu localitățile din proximitatea ecosistemelor care le furnizează, aflate în perimetrul ariei protejate.
De asemenea, ecosistemele nu pot fi segmentate și analizate strict în limitele ariilor protejate, dată
fiind continuitatea lor și extinderea pe suprafețe care au condiții fizico-geografice specifice, cu
limite diferite de cele fixate administrativ.
Harta ecosistemelor se regăsește în Anexa 11.3.10.
Categorii de servicii ecosistemice relevante pentru spațiul analizat
Pentru siturile Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația
naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre (incluzând rezervația
naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și
ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni au fost considerate relevante serviciile de producție de resurse
(aprovizionare), serviciile de reglare și mentenanță și serviciile culturale.
Dintre serviciile de producție de resurse, în siturile Natura 2000 ROSCI0131 OltenițaMostiștea-Chiciu sunt relevante cele care țin de producția de hrană, de biomasă, material genetic,
agregate minerale și apă. Furnizarea de apă (inclusiv stocare, circulație, epurare, navigație) este
unul dintre serviciile ecosistemice de aprovizionare definitorii.
Serviciile de reglare și mentenanță sunt poate cele mai direct importante, dacă le excludem
pe cele care înseamnă suport pentru biodiversitate și tot ceea ce înseamnă viață în general. Din
această categorie esențiale sunt cele de:
- reglare a climatului local și calității aerului, respectiv reducerea temperaturii aerului în
perioadele cu temperaturi ridicate prin evapotranspirație, umbrire etc.;
- reglarea compoziției aerului și filtrarea de noxe a acestuia, respectiv echilibrarea conținutului de
gaze, a umidității atmosferice, absorbția pulberilor în suspensie și a noxelor rezultate prin
procese de ardere și generare de energie;
- absorbția și stocarea carbonului;
- reglarea circuitelor biogeochimice, în speciale ale azotului și fosforului;
- combaterea și moderarea riscurilor (inundații, alunecări de teren, furtuni, poluare);
- reglarea circuitului apei, inclusiv calitativ (serviciile ecosistemice legate de apă, în funcție de
perspectivă, sunt atât de producție, cât și de reglare);
- prevenirea eroziunii solurilor și menținerea fertilității lor;
- polenizarea;
- menținerea stării de sănătate a ecosistemelor prin controlul natural al diseminării organismelor
sau mutațiilor genetice, iar aici este foarte important de remarcat că afectarea acestor servicii
ecosistemice este de natură a solicita intervenții din ce în ce mai consistente din partea societății
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umane (de exemplu utilizarea pesticidelor care pe termen lung afectează hrana unor prădători
duce la dispariția treptată a acestora, creând o nevoie și mai mare de pesticide; pesticidele au
însă numeroase efecte colaterale negative și nu sunt la fel de flexibile cum sunt mecanismele
naturale de control);
- asigurarea de habitate în stare de conservare favorabilă;
- menținerea diversității genetice.
Serviciile culturale sunt cele mai vizibile pentru publicul larg, dar cele mai complicat de
cuantificat (Milcu, 2013). Acestea fac referire la servicii care se leagă de: recreere, sănătate fizică și
mentală, turism, valoare estetică, inspirație pentru cultură și artă, valoare spirituală.
3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora a fost declarată aria naturală protejată
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu a fost declarat prin Ordinul ministrului mediului și
dezvoltării durabile nr. 1964 din 13 decembrie 2007 modificat prin Ordinul ministrului mediului și
pădurilor nr. 2387/2011 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de
importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România,
modificat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011 (avand o suprafață de 11 540
ha). Prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 46/2016, privind instituirea regimului
de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a
rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, suprafața sitului a fost micșorată la 11 521 ha.
Situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu a fost declarat pentru
asigurarea stării favorabile de conservare a 4 habitate și 17 specii de faună de interes comunitar.
Tipurile de habitate prezente în sit:
- 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
- 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea uniflorae
și/sau Isoeto-Nanojuncetea
- 6510 Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).
Aria naturală protejată Ostrovul Haralambie este o arie protejată de interes național ce
corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip floristic și faunistic).
Principalele tipuri de habitate din aria protejată sunt habitatele de apă dulce/zone umede.
3.2.1 Habitate Natura 2000
3.2.1.1 Habitate umede (de apă dulce)
Habitatele de apă dulce (3130, 3150 și 3270) vizate de proiect, sunt descrise mai jos,
indicându-se următoarele elemente:
A. Date Generale ale tipului de habitat (date care se cunosc: clasificarea tipului de habitat,
codul unic al tipului de habitat, denumire habitat, palaearctic Habitats (PalHab), habitatele
din România (HdR), habitatele Natura 2000, asociaţii vegetale (AV), descrierea generală a
tipului de habitat, specii caracteristice, arealul tipului de habitat, distribuția în România,
suprafața tipului de habitat la nivel național, calitatea datelor privind suprafața);
B. Date specifice ale tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate (care sunt
caracteristice ale tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate: harta distribuţiei tipului
de habitat, statutul de prezenţă [spaţial], statutul de prezenţă [management], suprafaţa tipului
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de habitat din cadrul ariei protejate, perioada de colectare a datelor din teren) – acestea au
fost completate ca rezultat al activităților prevăzute pentru sezoanele de vegetație 2018-2019.
3130 - Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau
Isoëto-Nanojuncetea
Nr

Tabel nr. 29 – Tabelul A: Date generale ale tipului de habitat
Informaţie/Atribut
Descriere

1.

Clasificarea tipului

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

de habitat
2.

Codul unic al tipului

3130

de habitat
3.

Denumire habitat

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din
Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea [Oligotrophic to
mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea
uniflorae and/or Isoëto-Nanojuncetea]

4.

Palaearctic Habitats

22.12 x (22.31 și 22.32)

(PalHab)
5.

Habitatele din

R2211 - Comunităţi danubiene cu Cyperus fuscus și C. flavescens;

România (HdR)

R2212 - Comunități danubiene cu Ranunculus lateriflorus, Radiola
linoides și Lindernia procumbens;
R2213 - Comunități danubiene cu Eleocharis acicularis și Littorella
uniflora.

6.

7.

Habitatele Natura

3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din

2000

Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea

Asociaţii vegetale

R2211:

(AV)

-

As. Cyperetum flavescentis W. Koch ex Aichinger 1933
(syn. Cyperetum flavescentis Koch 1926, Cyperetum
flavescentis-fusci 1926 em. Philippi 1968). Compoziția
floristică a acestei asociații este puțin diversificată, iar
specia caracteristică Cyperus flavescens realizează acoperiri
de 15-40%. Datorită lipsei inundațiilor pe parcursul mai
multor ani, pe aceste terenuri se instalează fitocenoze
caracteristice clasei Molinio-Arrhenatheretea, iar pe
majoritatea solurilor cu material organic apar specii
caracteristice clasei Stellarietea mediae. Fitocenozele
acestei asociații pot fi atribuite la două subasociații:
cyperetosum flavescentis sass typ., se dezvoltă pe terenuri
cu umiditate variabilă și cyperetosum fusci sass. nova hoc
loco care se dezvoltă pe terenuri în care apa stagnează în
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-

-

permanență (Chifu T., edit., 2014, p. 684).
As. Juncetum bufonii Felföldy 1942 (syn. Juncetum
bufonii Gams 1927). Fitocenoze care se dezvoltă insular în
microdepresiunile din văile râurilor, descrise din zona de
câmpie sau colinară a Moldovei, Munteniei, Banatului și
Transilvaniei, precum și din unele depresiuni intramontane
din Carpații Orientali și Meridionali (Chifu T., edit., 2014,
p. 686).
As. Cypero-Limoselletum Kornek 1960. Grupează
fitocenozele higrofile edificate de Limosella aquatica și
Cyperus fuscus care populează pe mici suprafețe
microdepresiunile cu substrat nisipos al unor văi
intramontane (Sanda et al., 2008, p. 80).

R2212:
-

As. Limosello-Ranunculetum lateriflori Pop (1962) 1968
(syn. Ranunculetum lateriflori Pop 1962, Ranunculeto
lateriflori-Eleocharietum palustris Vicol 1974). Cenoze
higrofile descrise din zona de câmpie (Criș, Timiș-Bega,
Muntenia) și din Lunca Dunării unde populează pe mici
suprafețe terenuri microdepresionare inundate în sezonul
vernal. Asociația este săracă în specii, acestea prezentând
fenofaze scurte de dezvoltare în sezonul estival, când își
încheie ciclul de vegetație (Sanda et al., 2008, p. 79, după
Pop I. 1968). Fitocenozele acestei asociații pot fi repartizate
la două subasociații: ranunculetosum lateriflori Grigore
1971 întâlnită adesea pe terenuri slab salinizate și
alopecuretosum geniculati Grigore 1971, răspândită în
pajiști înmlăștinite, cu specia diferențială Alopecurus
geniculatus dominantă (Chifu T., edit., 2014, p. 685).

-

As. Eleocharidetum acicularis Koch 1926 em. Oberd.
1957. Asociația descrisă de pe teritoriul României nu are în
compoziția floristică speciile Ranunculus reptans, Juncus
capitatus, Elatine hexandra, Littorella uniflora etc., specii
caracteristice clasei Littorelletea precum și speciile
Eleocharis ovata, Limosella aquatica, Elatine hydropiper,
E. triandra, Potamogeton gramineus, Polygonum
amphibium, Rorippa sylvestris, atribuite speciilor
caracteristice și însoțitoare ale asociației. Compoziția
floristică a fitocenozelor din România edificate de
Eleocharis acicularis este dată de un nucleu reprezentativ
de specii caracteristice alianței Nanocyperion, Ord.
Nanocyperetalia și Cl. Isoëto-Nanojuncetea. Aceste
fitocenoze se dezvoltă sporadic pe mici suprafețe în unele
microdepresiuni sau pe malurile unor canale situate în

R2213:
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zonele de câmpie și colinare, cât și în Delta Dunării (Chifu
T., edit., 2014, p. 697-698).
Manualul românesc de interpretare a habitatelor Natura 2000 (Gafta &
Mountford, 2008) adaugă la asociațiile de mai sus următoarea asociație
fără corespondență specificată cu sistemul românesc (Doniță et al.,
2005, 2006):
-

8.

Tipuri de pădure

Dichostylido michelianae-Gnaphalietum uliginosi Horvatič
1931. Cenoze higrofile din microdepresiuni, în jumătatea a
doua a anului terenurile devenind uscate, descrise din Valea
Siretului, Lunca și Delta Dunării (Sanda et al., 2008, p. 78;
Chifu T., edit., 2014, p. 695)
Nu este cazul

(TP)
9.

Descrierea generală

- Conform cu Trif C.R. et al., 2015:

a tipului de habitat

Habitatul 3130 este prezent în patru bioregiuni ale României: PON,
CON, STE și PAN, fiind răspândit în Moldova, Muntenia, Delta
Dunării, luncile Dunării, precum și în vestul și nord-vestul României.
Habitatul este caracterizat de vegetație palustră pionieră-aluvionară
unistratificată, de talie mică. Se dezvoltă pe marginile bălților, în jurul
lacurilor, în luncile inundabile ale râurilor, de la câmpie până în etajul
nemoral inferior. Majoritatea speciilor prezente în cadrul habitatului
sunt emergente. Fitocenozele reprezentative ale acestui habitat sunt din
ordinul Littorelletalia uniflorae sau vegetație scundă anuală, amfibie,
pionieră, adesea pe substrat care se usucă temporar la suprafață în
timpul verii (din clasa Isoëto-Nanojuncetea), acoperirea vegetației
habitatului variind sezonier în funcție de fluctuațiile hidrice.
- Conform cu Gafta & Mountford, 2008:
1) 22.12 x 22.31 - vegetaţie scundă perenă, acvatică până la
amfibie, oligotrofă până la mezotrofă, a malurilor lacurilor,
iazurilor şi bălţilor, şi a zonei ecotonale apă – uscat aparţinând
ordinului Littorelletalia uniflorae.
22.12 x 22.32 - vegetaţie scundă anuală, amfibie, pionieră, a
zonei ecotonale cu uscatul de la marginea lacurilor, bălţilor şi
iazurilor, cu soluri sărace în nutrienţi, sau care creşte în timpul
uscării periodice a acestor ape stătătoare: clasa IsoëtoNanojuncetea. Aceste două unităţi pot creşte împreună în
strânsă asociere sau separat. Speciile caracteristice de plante
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sunt în general efemerofite pitice.
2) Plante:
22.12 x 22.31: Littorella uniflora, Luronium natans, Juncus
bulbosus subsp. bulbosus, Eleocharis acicularis, Sparganium
minimum.
22.12 x 22.32: Lindernia procumbens, Elatine spp., Eleocharis
ovata, Cyperus fuscus, C. flavescens, C. michelianus, Limosella
aquatica, Schoenoplectus supinus, Scirpus setaceus, Juncus
bufonius, Centaurium pulchellum, Centunculus minimus.
3) Acest tip de habitat s-ar putea dezvolta, de asemenea, în
depresiuni umede interdunale. Zonele cu un regim hidrologic
variabil, lipsite periodic de vegetaţie din cauza distrugerii
acesteia prin călcare, nu ar trebui incluse.
Habitatul este prezent în România în următoarele situri: ROSCI0006
Balta Mică a Brăilei, ROSCI0012 Braţul Măcin, ROSCI0021 Câmpia
Ierului, ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0039 Ciuperceni Desa, ROSCI0043 Comana, ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSCI0065
Delta Dunării, ROSCI0103 Lunca Buzăului, ROSCI0105 Lunca Joasă
a Prutului, ROSCI0108 Lunca Mureşului Inferior, ROSCI0131
Olteniţa - Mostiştea – Chiciu, ROSCI0149 Pădurea Eseschioi - Lacul
Bugeac, ROSCI0206 Porţile de Fier, ROSCI0227 Sighişoara - Târnava
Mare (conform cu Bădărău Al. in Brînzan T. 2013, red., Catalogul
habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000).
Este întâlnit în Câmpia Banatului, Câmpia Română, Lunca și Delta
Dunării, Câmpia Crișurilor, Timiș-Bega, Muntenia, Lunca Siretului
(conform cu Doniță et al., 2005).
Asociațiile ce definesc habitatul au fost descrise din zona de câmpie
sau colinară a Moldovei, Munteniei, Banatului și Transilvaniei,
precum și din unele depresiuni intramontane din Carpații Orientali și
Meridionali (conform cu Chifu T., edit., 2014).
10.

Specii caracteristice

Juncus bufonius, Cyperus flavescens, C. fuscus, C. michelianus,
Lindernia procumbens, Ranunculus lateriflorus, Limosella aquatica,
Gypsophila muralis, Radiola linoides, Eleocharis acicularis, Peplis
portula, Gnaphalium uliginosum.

11.

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.1
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Tabel nr. 30 - Tabelul B: Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale
protejate
Nr Informaţie /Atribut
Descriere
1.

Codul unic al tipului

3130

de habitat
2.

Statutul de prezenţă

o izolat

[spaţial]
3.

Statutul de prezenţă

o natural

[management]
4.

Suprafaţa tipului de

- 4,98 ha (valoare rezultată în urma studiilor și măsurătorilor de

habitat

teren);
- 23,042 ha (valoarea maximă - conform Formularului Standard
revizuit, din 2016, în care suprafața sitului este 11.521 ha ).

5.

6.

Perioada de colectare

Aprilie /2018 - Octombrie /2018

a datelor din teren

August 2019

Distribuţia tipului de

Habitatul 3130, în situl analizat, are corespondent habitatul din

habitat [descriere]

România R2211 - Comunităţi danubiene cu Cyperus fuscus și C.
flavescens. A fost identificat pe trei suprafețe relativ mici, pe
malurile canalului de pe raza localității Independența, fiind
reprezentat de fitocenozele as. Cyperetum flavescentis W. Koch ex
Aichinger 1933 sass. cyperetosum fusci, aparținând clasei IsoëtoNanojuncetea. Specia diferențială Cyperus fuscus este însoțită de
specii din clasa Phragmiti-Magnocaricetea și Bidentetea.
O suprafață redusă, cu Habitatul 3130, a fost identificată la limita
ariei, pe malul canalului de pe raza localității Independența, lângă
drumul 307A.
Altă suprafață a fost identificată pe malul canalului de pe raza
localității Independența, spre localitate, în proximitatea unei stâne și
a culturilor agricole.
Pe malul opus al canalului Independența, între drum și canal, a mai
fost identificată o zonă cu habitatul.

7.

8.

Distribuţia tipului de

Harta distribuției tipului de habitat 3130 este prezentată în Anexa

habitat [hartă]

11.3.1

Alte informaţii privind A se consulta Capitolul Bibliografie
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sursele de informaţii
3150

- Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition

Nr

Tabel nr. 31 - Tabelul A: Date generale ale tipului de habitat
Informaţie / Atribut
Descriere

1.

Clasificarea tipului de

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

habitat
2.

Codul unic al tipului

3150

de habitat
3.

Denumire habitat

Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau
Hydrocharition [Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or
Hydrocharition-type vegetation]

4.

Palaearctic Habitats

22.13 x (22.41 sau 22.421)

(PalHab)
5.

Habitatele din
România (HdR)

R2202 Comunități danubiene cu Lemna minor, Lemna trisulca,
Spirodela polyrhiza și Wolffia arrhiza
R2203 Comunități danubiene cu Salvinia natans, Marsilea
quadrifolia, Azolla caroliniana și Azolla filiculoides
R2204 Comunități danubiene cu Riccia fluitans și Ricciocarpus
natans
R2205 Comunități danubiene cu Hydrocharis morsus-ranae,
Stratiodes aloides și Utricularia vulgaris
R2206 Comunități danubiene cu Potamogeton perfoliatus,
Potamogeton gramineus, Potamogeton lucens, Elodea
canadensis și Najas marina
R5304 Comunități danubiene cu Sparganium erectum, Berula erecta
și Sium latifolium (Cf. Doniță et al., 2006)

6.

7.

Habitatele Natura

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau

2000

Hydrocharition

Asociaţii vegetale

R2202:

(AV)

R2203:

As. Lemnetum minoris Soó 1927;
As. Lemnetum gibbae Miyawaki et Tüxen 1960;
As. Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers 1962;
As. Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954;
As. Wolffietum arrhizae Miyawaki et Tüxen 1960;
As. Spirodelo-Aldrovandetum Borhidi et Komlódi 1959;

110

R2204:

As. Spirodelo-Salvinietum natantis Slavnič 1965;
As. Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu 1967;

R2205:

As. Riccietum fluitantis Slavnič 1956 em. Tüxen 1974;

R2206:
-

As. Stratiotetum aloidis Nowinski 1930 (syn.:
Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935);
As. Lemno-Utricularietum vulgaris Soó (1928) 1947;
As. Potamogetonetum lucentis Hueck 1931;
As. Potamogetonetum perfoliati Koch 1926;
As. Potamogetonetum graminei (Koch 1926) Passarge
1964 em. Gőrs 1977;
As. Potamo-Ceratophylletum submersi Pop 1962;
As. Elodeetum canadensis Eggler 1933 (asociație prezentă
în Doniță et al., 2005, 2006, dar nu este citată în Gafta &
Mountford, 2008).

R5304:
-

As. Sparganietum erecti Roll 1938
As. Mentho aquaticae-Beruletum erecti (Nedelcu 1971)
Sanda et Popescu 2001.
Manualul românesc de interpretare a habitatelor Natura 2000 (Gafta
& Mountford, 2008) adaugă la asociațiile de mai sus următoarele
asociații fără corespondență specificată cu sistemul românesc (Doniță
et al., 2005, 2006):
-

8.

Tipuri de pădure (TP)

As. Potamogetonetum pectinati Carstensen 1955;
As. Potamo perfoliati-Ranunculetum circinati Sauer 1937;
As. Lemno-Salvinietum natantis Miyawaki et Tüxen 1960;
As. Ricciocarpetum natantis (Segal 1963) Tüxen 1974;
As. Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae (Oberd.)
Passarge 1978;
- As. Potamogetonetum nodosi (Soó 1960) Segal 1964;
- As. Najadetum minoris Ubrizsy 1941;
- As. Zannichellietum pedicellatae Nordh. 1954 em. Pott
1992;
- As. Marsilleaetum quadrifoliae (natantis) Burescu 2003;
- As. Polygonetum amphibii (natantis) Soó 1927;
- As. Potamogetonetum crispi Soó 1927;
- As. Ceratophylletum demersi Hild 1956.
Nu este cazul

9.

Descrierea generală a

Conform EUR 27, EUR 28, Gafta & Mountford, 2008 și Trif C.R. et

tipului de habitat

al., 2015:
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Habitatul 3150 este prezent în lacuri şi iazuri cu ape de culoare gri
închis către albastru-verzui, mai mult sau mai puţin tulburi, în mod
special bogate în baze dizolvate (pH de obicei > 7), cu comunităţi din
Hydrocharition ce plutesc liber la suprafaţă sau, în ape adânci,
deschise, cu asociaţii de broscariţă (Magnopotamion). Se dezvoltă cu
precădere în ape suprasaturate în nutrienți, slab-alcaline, cu o
descompunere activă a resturilor organice, apă tulbure și adesea cu un
miros neplăcut. Habitatul este caracterizat prin prezența vegetației
acvatice tristratificate specifice apelor eutrofice stătătoare, lacuri,
bălți, crovuri, canale de irigații, canale de drenaj, situate pe cursurile
inferioare și superioare ale majorității râurilor din țară și Delta
Dunării. Vegetația specifică habitatului este alcătuită din comunități
hidrofite și comunități natante, precum și fitocenoze parțial submerse
ce cuprind hidrofite.
Deoarece speciile care îl compun sunt majoritatea hidrofile, habitatul
este extrem de sensibil la variaţii mari ale nivelului apei. Macrofitele
acvatice sunt considerate a fi foarte sensibile la modificări/degradări
ale mediului fizic, acestea fiind în contact direct cu condiţiile
mediului din zonele umede prin sistemul radicular şi în mod special
prin frunze, care necesită în permanență prezenţa apei. Din acest
motiv, această sensibilitate este utilizată pe scară largă în stabilirea
calităţii unui ecosistem acvatic (O'Hare et al., 2010). Fitobentosul este
considerat un indicator de avertizare timpuriu, iar macrofitele datorită
ciclului de viaţă mai lung şi toleranţei pe termen scurt la schimbări
ale condiţiilor de mediu indică dereglările persistente din mediu.
Plante: Hydrocharition-Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp.,
Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia australis,
U.

vulgaris,

Aldrovanda

vesiculosa,

Azolla

filiculoides,

A.

caroliniana, Riccia spp., Ricciocarpus spp.; Magnopotamion Potamogeton lucens, Potamogeton perfoliatus.
Habitatul este menționat și în alte situri desemnate pentru conservare
(Brînzan, 2013): ROSCI0021 Câmpia Ierului, ROSCI0022 Canaralele
Dunării, ROSCI0027 Cheile Bicazului – Hăşmaş, ROSCI0039
Ciuperceni – Desa, ROSCI0043 Comana, ROSCI0045 Coridorul
Jiului, ROSCI0065 Delta Dunării, ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea
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Urluia - Lacul Vederoasa, ROSCI0077 Fânaţele Bârca, ROSCI0099
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini – Bonţida, ROSCI0105 Lunca Joasă a
Prutului, ROSCI0108 Lunca Mureşului Inferior, ROSCI0111
Mestecănişul de la Reci, ROSCI0157 Pădurea Hagieni - Cotul Văii,
ROSCI0131 Olteniţa - Mostiştea – Chiciu, ROSCI0206 Porţile de
Fier, ROSCI0213 Râul Prut, ROSCI0214 Râul Tur, ROSCI0222
Sărăturile Jijia Inferioară – Prut, ROSCI0224 Scroviştea, ROSCI0227
Sighişoara - Târnava Mare, ROSCI0255 Turbăria de la Dersca,
ROSCI0264 Valea Izei şi Dealul Solovan, ROSCI0308 Lacul şi
Pădurea Cernica.
Este prezent în toate cele cinci bioregiuni geografice din România
(alpină, continentală, panonică, stepică, pontică). Se întâlnește în
Moldova, Muntenia, Lunca și Delta Dunării, Oltenia, Dobrogea,
Transilvania, Banat, vestul și nord-vestul României.
10.

Specii caracteristice

Lemna minor, L. gibba, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, Azolla
filiculoides, A. caroliniana, Salvinia natans, Riccia fluitans,
Ricciocarpus natans, Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides,
Utricularia vulgaris, U. australis, Ceratophyllum submersum, C.
demersum, Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. gramineus, P.
crispus,

Marsilea

quadrifolia,

Wolffia

arrhiza,

Aldrovanda

vesiculosa, Berula erecta, Veronica anagallis-aquatica, Sparganium
erectum, Eleocharis palustris, Schoenoplectus lacustris, Typha
angustifolia, Glyceria fluitans, Mentha aquatica.
11.

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.1

Tabel nr. 32 - Tabelul B: Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale
protejate
Nr Informaţie / Atribut
Descriere
1.

Codul unic al tipului

3150

de habitat
2.

Statutul de prezenţă

o izolat

[spaţial]
3.

Statutul de prezenţă

o natural

[management]
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4.

Suprafaţa tipului de

- 84,74 ha (valoare rezultată în urma studiilor și măsurătorilor de

habitat

teren);
- 230,42 ha (valoarea maximă - conform Formularului Standard
revizuit, din 2016, în care suprafața sitului este 11.521 ha ).

5.

6.

Perioada de colectare

Aprilie/2018 - Octombrie/2018

a datelor din teren

August 2019

Distribuţia tipului de

Habitatul 3150 este reprezentat în sit de următoarele habitate din

habitat [descriere]

România: R2202 Comunități danubiene cu Lemna minor, Lemna
trisulca, Spirodela polyrhiza și Wolffia arrhiza; R2203 Comunități
danubiene cu Salvinia natans, Marsilea quadrifolia, Azolla
caroliniana și Azolla filiculoides. A fost identificat în majoritatea
canalelor și în zonele marginale ale bălților și lacurilor din sit,
ocupând suprafețe mai mici sau mai mari:
 În canalul de pe raza localității Independența a fost identificată
as. Lemno-Azolletum filiculoides Br.-Bl. 1952 (syn. LemnoAzolletum carolinianae Nedelcu 1967). Fitocenozele sunt
dominate de Azolla filiculoides care realizează o acoperire de
până la 90%. Împreună cu speciile Lemna minor, Spirodela
polyrhiza, Salvinia natans, Polygonum amphibium f. aquaticum,
Berula erecta, Bolboschoenus maritimus, Mentha aquatica,
Phragmites australis, Typha latifolia, Rumex hydrolapathum ș.a.
formează stratul emers al asociației. În stratul submers se
dezvoltă speciile Ceratophyllum demersum, Myriophyllum
verticillatum, Potamogeton pectinatus ș.a.
 Pe canalul dintre localitățile Cunești și Rasa au fost identificate
fitocenoze aparținând asociațiilor Lemno-Azolletum filiculoides
Br.-Bl. 1952 (syn. Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu
1967), Lemnetum minoris Soó 1927, Lemnetum trisulcae Knapp
et Stoffers 1962 și Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954,
care pătrund frecvent printre tulpinile de stuf și papură, precum
și fitocenoze de Potamogetonetum crispi Soó 1927,
Potamogetonetum pectinati Carstensen 1955 și Ceratophylletum
demersi Hild 1956.
 Pe canalele dintre Rasa și Bogata au fost identificate fitocenoze
aparținând asociațiilor Lemno-Azolletum filiculoides Br.-Bl.
1952 (syn. Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu 1967),
Lemnetum minoris Soó 1927, precum și fitocenoze de
Potamogetonetum crispi Soó 1927 și Ceratophylletum demersi
Hild 1956.
 În canalele dintre Bogata - Ciocănești – Vărăști și în jurul
lacului Ciocănești au fost identificate fitocenoze de Lemnetum
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7.

8.

Distribuţia tipului de

minoris Soó 1927, Potamogetonetum crispi Soó 1927 și
Ceratophylletum demersi Hild 1956.
 În zona marginală a bălții Mănăstirea, între localitățile Boșneagu
și Ulmu au fost identificate fitocenoze de Potamogetonetum
crispi Soó 1927.
Harta distribuției tipului de habitat 3150 este prezentată în Anexa

habitat [hartă]

11.3.1

Alte informaţii privind A se consulta Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii
3270

Nr

- Râuri cu maluri namoloase cu vegetatie de Chenopodion rubri si Bidention

Tabel nr. 33 - Tabelul A: Date generale ale tipului de habitat
Informaţie/ Atribut
Descriere

1. Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară
habitat
2.

Codul unic al tipului 3270
de habitat

3.

Denumire habitat

Râuri cu maluri nămoloase, cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p.
şi Bidention p.p.

4.

Palaearctic

Habitats 24.52. Euro-Siberian annual river mud communities

(PalHab)
5.

Habitatele

din R5312

Habitatele

Asociaţii

cu

Bidens

tripartita,

Natura 3270 Rivers with muddy banks with Chenopodium rubri pp and

2000
7.

ponto-danubiene

Echinochloa crus-galli și Polygonum hydropiper.

România (HdR)
6.

Comunități

Bidention vegetation
vegetale Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohm in R. Tx 1950,

(AV)

Polygono lapathifolio – Bidentetum Klika 1935,
Echinochloo – Polygonetum lapathifolii Soó et Csürös 1974.

8.

Tipuri de pădure (TP)

9.

Descrierea generală a Conform GAFTA & MOUNTFORD, 2008
tipului de habitat

Nu este cazul

1) Maluri nămoloase ale râurilor din zona de câmpie până în etajul
submontan, cu vegetaţie pionieră anuală, nitrofilă, din alianţele
Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p. Primăvara şi la începutul
verii, acest habitat de maluri nămoloase se prezintă fără niciun fel de
vegetaţie (ea dezvoltându-se mai târziu în timpul anului). Dacă
condiţiile nu sunt favorabile, această vegetaţie se dezvoltă puţin sau
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poate fi total absentă.
2) Plante: Chenopodium rubrum, Bidens tripartita, Xanthium sp.,
Polygonum lapathifolium.
3) Acest habitat se întâlneşte în strânsă asociere cu populaţii dense
ale genului Bidens sau ale unor specii de neofite. Pentru a înlesni
conservarea acestor comunităţi, cu o dezvoltare anuală târzie sau
neregulată, este important să se ia în considerare maluri cu lăţimi
între 50 şi 100 m şi chiar porţiuni fără vegetaţie (24.51).
HdR R5312
Veg

Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohm. in Tüxen 1950;

Polygono
lapathifolii-Bidentetum

Klika

1935;

Echinochloo-Polygonetum

lapathifolii Soó et Csűrös 1974 (inclusiv subas. chlorocyperetosum
glomerati Burescu 1999); Xanthio strumarii-Bidentetum tripartitae
Timár 1947; Bidentetum cernui (Kobenza 1948) Slavnič 1951.
NrSCI 15
CONFORM DONIȚĂ ET ALȚII, 2005:
Habitatul 3270 este identificat ca fiind R5312 - Comunități pontodanubiene cu Bidens tripartita, Echinochloa crus-galli și Polygonum
hydropiper.
Corespondențe:
NATURA 2000: 3270 Rivers with muddy banks with Chenopodium
rubri pp and Bidention vegetation
EMERALD: –
CORINE: 24.52 Euro-Siberian annual river mud communities
PAL.HAB: 24.52. Euro-Siberian annual river mud communities
EUNIS: C3.52 Bidens communities
Asociații vegetale: Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohm in R. Tx
1950,

Polygono

lapathifolio

–

Bidentetum

Klika

1935,

Echinochloo – Polygonetum lapathifolii Soó et Csürös 1974.
Răspândire: Malul bazinelor acvatice cu acumulări de material
organic, în jurul izvoarelor ce servesc pentru adăpatul animalelor în
timpul pășunatului, din Banat, Transilvania, Câmpia Dunării,
Dobrogea și Delta Dunării.
Suprafețe: De la câteva sute de metri pătrați până la 2–3 ha în zonele
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menționate.
Stațiuni: Altitudine până la 350(450) m. Clima: T = 11– -80 C; P =
350–650 mm.
Relief: teren plan sau foarte slab înclinat.
Substrat: depozite aluviale, nisipuri și luturi. Soluri: gleiosoluri,
aluviosoluri.
Structura: Majoritatea plantelor dominante și caracteristice sunt
cunoscute și sub denumirea de buruieni de mlaștină, dintre care cele
mai reprezentative sunt: Echinochloa crus-gallis, Bidens tripartita,
B. frondosa, Chenopodium polyspermum, Polygonum. hydropiper, P.
lapathifolium,

Rorippa

austriaca,

Symphytum

officinale,

Chlorocyperus glomeratus, Rumex palustris.
Acestea ajung la 45–50 cm înălțime și realizează etajul superior al
vegetației. Plantele mai scunde, cum sunt: Alopecurus aequalis,
Mentha arvensis, Chenopodium botrys, Ranunculus sceleratus
realizează etajul inferior, care este mai slab reprezentat.
Valoare conservativã: redusă.
Compoziție floristică: Specii edificatoare: Polygonum lapathifolium,
Bidens tripartita, Polygonum hydropiper, Echinochloa crus-galli.
Specii caracteristice: Bidens tripartita, Polygonum lapathifolium, P.
hydropiper. Alte specii importante: Rorippa austriaca, Bidens
frondosa, Chenopodium polyspermum, Chlorocyperus glomeratus,
Rumex

palustris,

Veronica

anagalis-aquatica,

Ranunculus

sceleratus, Alopecurus aequalis, Bidens cernua.
10.

Specii caracteristice

Cf. GAFTA & MOUNTFORD (2008):
Chenopodium rubrum, Bidens tripartita, Xanthium sp., Polygonum
lapathifolium
CONFORM DONIȚĂ ET ALȚII, 2005:
Bidens tripartita, Polygonum lapathifolium, P. hydropiper

11.

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.1

Tabel nr. 34 - Tabelul B: Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale
protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Codul unic al tipului

3270

117

de habitat
2

Statutul de prezenţă

marginal

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de

Stotal (estimată în Formularul standard) = 2304 ha

habitat

S total (estimată în urma verificărilor în teren) aproximativ 1400 ha
Suprafața estimată în urma verificărilor în teren este semnificativ
mai mică decât cea estimată în Formularul standard, dar acest fapt
este normal, deoarece suprafața ocupată de acest tip de habitat
variază semnificativ în funcție de nivelul apelor Dunării.

5

6

Perioada de colectare

Aprilie 2018 – octombrie 2018

a datelor din teren

August 2019

Distribuţia tipului de

Habitatul este distribuit în fâșii înguste cu lățimi cuprinse între

habitat [descriere]

câțiva metri până la aproximativ 50 m. Acest tip de habitat este
destul de fragmentat fiind identificate peste o sută de poligoane la
nivelul sitului. Este posibil ca suprafața acestui tip de habitat să fie
mai mare decât cea determinată/estimată de noi. Habitatul este
caracterizat de o dinamică extrem de crescută fiind în întregime
dependent de evoluția regimului hidrologic al Dunării. În ani în
care Dunărea se manifestă prin inundații prelungite, habitatul este
în întregime sub apă, vegetația caractestică nedezvoltându-se.

7

8

Distribuţia tipului de

Harta distribuției tipului de habitat 3270 este prezentată în Anexa

habitat [hartă]

11.3.1

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii

3.2.1.2 Habitate de pajiști
6510

- Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Nr

Tabel nr. 35 - Tabelul A: Date generale ale tipului de habitat
Informaţie/Atribut
Descriere

1.

Clasificarea tipului de

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

habitat
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2.

Codul unic al tipului

6510

de habitat
3.

Denumire habitat

Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

4.

Palaearctic Habitats

38.233 Carpathian submontane hay meadows

(PalHab)
5.

Habitatele din

R3802 Pajişti daco-getice de Arrhenatherum elatius

România (HdR)
6.

7.

Habitatele Natura

6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba

2000

officinalis)

Asociaţii vegetale

Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherrer 1925, subas.:

(AV)
8.

Tipuri de pădure (TP)

- typicum;
- festucetosum pratensis Slavnić 1948.
Nu este cazul

9.

Descrierea generală a

În structura și corologia tipică, acest habitat grupează fâneţe bogate

tipului de habitat

în specii, pe soluri slab până la moderat fertilizate, din zona de
câmpie

până

în

etajul

submontan,

aparţinând

alianţelor

Arrhenatherion şi Brachypodio-Centaureion nemoralis. Aceste
pajişti exploatate extensiv sunt bogate în plante cu flori, ce nu sunt
cosite înainte ca gramineele să înflorească, cosirea executându-se
numai o dată sau de două ori pe an.
Aceste pajiști sunt în momentul actual în pericol de dispariție în
mare parte din Europa și în special în zonele mediteraneene și submediteraneene. Acest lucru s-a întâmplat din cauza prăbușirii
zootehniei, care a fost însoțită de abandonarea activităților umane
care au dus la crearea și întreținerea acestor pajiști de-a lungul
secolelor.
Fânețele de altitudine joasă sunt, în principal, fânețe mezofile, care
acceptă (se instalează) un spectru larg de condiții trofice, fiind
întâlnite situații eutrofe (fânețe cu caracter nitrofil) până la situații
oligotrofe (fânețe mezo-oligotrofe), neutro-calcicole sau acidofile
(din Mesobrometalia erecti sau Nardetalia strictae). Solurile cu
hidratare mai mult sau mai puțin intensă, prezintă întotdeauna o
fertilitate mare. Aceste fânețe pot, de asemenea, să fie fânețe cu
fertilitate crescută, calcaroase sau acidifile (clasele Festuco
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valesiacae-Brometea erecti și Nardetea strictae). Aspectul lor
obișnuit este de fâneață, iar valoarea biomasei este mare. Dominanța
hemicriptofitelor, inclusiv Ovăzul mare (Arrhenatherum elatius),
Bromusul moale (Bromus hordeaceus) joacă adesea un rol important
în valoarea ridicată a biomasei.
În situația solurilor cu troficitate scăzută (soluri neproductive),
vegetația prezintă o varietate marcată de abundența floristică
semnificativă a dicotiledonatelor cu flori, adesea complexă și
stratificată. În condiții eutrofe această diversitate este puternic
diminuată și generează faciesuri cu graminee pauciflore.
10.

Specii caracteristice

Cf. GAFTA & MOUNTFORD (2008):
Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens subsp. flavescens,
Pimpinella major, Centaurea jacea, Crepis biennis, Knautia
arvensis, Tragopogon pratensis, Daucus carota, Leucanthemum
vulgare, Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, Campanula
patula, Leontodon hispidus ș.a.
Cf.
(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_
2013/Member_State_Deliveries...): Festuca pratensis, Alopecurus
pratensis, Alopecurus arundinaceus.
Cf. DONIȚĂ et al. (2005, p. 175)
speciile

edificatoare

pentru

monitorizarea

habitatului:

Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Lotus corniculatus,
și

speciile

caracteristice:

Arrhenatherum elatius,

Cerastium

holosteoides, Trisetum flavescens.
NB: speciile Alopecurus pratensis și Sanguisorba officinalis, deși
apar în denumirea habitatului nu sunt date ca specii edificatoare de
sursele bibliografice curente și oficiale.
COLDEA et al. (2012, p. 222), consideră ca specii caracteristice
asociației edificatoare pe Arrhenatherum elatius (și edificatoare, în
același timp), Dactylis glomerata, Geranium pratense.
CHIFU et al. (2014, p. 548), consideră apecii caracteristice ale
asociației edificatoare pe Arrhenatherum elatius și Pastinaca sativa
ssp. sylvestris.
11.

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.1
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Tabel nr. 36 - Tabelul B: Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale
protejate
Nr
Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Codul unic al tipului de 6510
habitat

2.

Statutul de prezenţă

izolat

[spaţial]
3.

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4.

Suprafaţa tipului de

Max 0,5% x 11521 ha = 57,605 ha – conform formularului

habitat

standardș
Min 10 ha – conform măsurătorilor din teren.

5.

Perioada de colectare a

Aprilie 2018 - iulie 2019

datelor din teren
6.

Distribuţia tipului de

- în localitatea Ciocănești, în Parcul din nord-estul Piscicola

habitat [descriere]

Ciocănești de-a lungul părții nordice a canalului (coord.
carteziene: x = 665011, y = 301606 → x = 665405, y = 301624);
- pajiștea din nordul Piscicola Ciocănești, între canal și lac (coord.
carteziene, punct central: x = 664160, y = 301707)

7.

8.

Distribuţia tipului de

Harta distribuției tipului de habitat 6510 este prezentată în Anexa

habitat [hartă]

3.11

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii

3.2.2 Habitate după clasificarea națională
Nu este cazul.
3.3. Speciile de floră şi faună pentru care au fost declarate ariile naturale protejate
Speciile de floră şi faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată au fost descrise
din punctul de vedere al existenţei acestora în aria naturala protejată şi al caracteristicilor pe care
acestea le au în general sau în mod special în cadrul acesteia, după cum urmează:
A. Date generale ale speciei: date care sunt general valabile pentru specia respectivă indiferente de
locul unde aceasta este întâlnită/semnalată
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice speciei în
cadrul ariei studiate.
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3.3.1 Ihtiofaună
Cobitis taenia
Nr.

Tabel nr. 37 - Tabelul A: Date generale ale specie
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

Cod Eunis - 478, Cod Natura 2000 - 1149

2

Denumirea ştiințifică

Cobitis elongatoides (Băcescu & Mayer, 1969)
Înaintea de studiile făcute pe baza datelor genetice (Culling şi
colab. 2006), se credea (Bănărescu 1964) că în bazinul Dunării este
prezentă specia Cobitis taenia (Linneaus, 1758). Încă se mai foloseşte
şi azi denumirea de Cobitis taenia, dar sa dovedit, că în zonă numai
specia Cobitis elongatoides este prezentă.
Bănărescu (2004) caracterizează astfel situația speciei: Compararea,
exclusiv morfologică, a exemplarelor din România cu cele din Suedia
(terra typica a lui C. taenia) și din vestul Europei a dus la concluzia că
există deosebiri la nivel specific. Forma de la noi (care cu siguranță
populează întreg bazinul Dunării, poate și a altor fluvii) este altă
specie, al cărui nume este C. danubialis după unii autori, C.
elongatoides Băcescu & Maier, 1969, după alții. După părerea lui
Bănărescu (2004) este o subspecie a lui C. vardarensis Karaman,
1928.
Atât Culling şi colab. (2006), cât și Kottelat & Freyhof (2007)
recomandă folosirea denumirii de Cobitis elongatoides Băcescu &
Meyer, 1969.

3

Denumirea populară

Română: zvârlugă, zmorlă, râmbiţar, chetrar (Orhei, Tighina), fâţă
(Dolj, Buzău, Râmnicu Sărat, Mehedinţi), fâşă și fâță (Oltenia), fâţărea (Teleorman, Romanați), vârlă, vâţă (Teleormani, Romanaţi),
muşcătoare (Buzău), păstru (R. Sărat), sfârloacă (Neamţ), sfârlugă
(Baia), ţâmpar (Luduș), ţâpar, ţâpar mic (Snagov), vârâtoare (Argeş),
vârliugă (Bega, Temeş, Arad), vârlugă (Vlașca, Dâmbovița, Romanați,
Teleorman, Argeș), vâță (Teleorman), viun (Delta Dunării), zvârloagă
(Călăraşi).
Engleză: Spined loach, Spotted weatherloach
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat & Freyhof 2007).

4

Descrierea speciei

Specie cu o răspândire largă în România. Telcean & Bănărescu (2002)
îl categorizează la speciile care şi-au menţinut arealul de răspândire şi
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abundenţa în ultimii ani.
Morfologie externă. Corpul gros sau moderat comprimat lateral. Solzii
sunt în general imbricaţi. Pigmentaţia laterală constă din 4 zone
longitudinale diferite, dintre care cea inferioară e formată din pete
laterale evidente. Singura pată la baza caudalei este neagră sau brună.
Profilele dorsal şi ventral aproape orizontale. Spinul suborbitar este
situat înaintea şi sub jumătatea anterioară a ochiului, cele două ramuri
ale spinului moderat divergente, ramura scurtă are cam jumătatea
lungimii ramurii lungi. Cele două jumătăţi ale buzei inferioare sunt
subdivizate de câteva brazde, în general puţin adânci, în câte 3 – 4
lobi. Pedunculul caudal are în partea sa posterioară, o carenă dorsală şi
una ventrală, ultima mai dezvoltată. Inserţia ventralei este situată puţin
în urma celei a dorsalei. Caudala trunchiată sau uşor scobită,
pectoralele şi ventralele rotunjite.
Solzii sunt imbricaţi, subovali, cu zona focală mică şi excentrică. Linia
laterală scurtă, în general nu depăşeşte pectorala. Pata neagră de la
baza caudalei este verticală (Bănărescu 1964).
Colorit. Fondul alb-gălbui. Pete dorsale mici, apropiate în număr
variabil. Pigmentaţia laterală a corpului constă din patru 4 zone: două
pigmentaţii intermediare, care constă din punctuaţii fine şi apropiate,
cea laterodorsală din pete înguste, şi pigmentaţia laterală din pete
pătrate, în număr variabil. La multe exemplare petele alungite ale
pigmentaţiei laterodorsale se unesc dând o dungă aproape continuă, iar
petele laterale se apropie mult între ele. La baza caudalei, în colţul
superior, există o pată neagră, foarte evidentă. Capul cu pete mărunte
şi o dungă oblică, de la ceafă până la gură (Bănărescu 1964).
Dimorfism sexual. La femele radia a treia a pectoralei este mai lungă;
la masculi radia a doua, care este ingroşată, iar la baza primei radii
există o piesă scheletică în general rotunjită: solzul lui
Canestrini. Ca lungime, femelele ating până la 11,5 cm, masculii până
la 9,3 cm.
Posibilităţi de confuzie cu alte specii. Zvârluga se poate confunda cu
ţiparul (Misgurnus fossilis), fâţa (Sabanejewia aurata) sau cu grindelul
(Barbatula barbatula). De grindel se distinge clar prin faptul că are
capul turtit în lateral, spini suborbitali şi o pată neagră la baza
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peduncului codal (Bănărescu 1964).
5

Perioade critice

Reproducerea are loc primăvara, atât în apă stătătoare, cât şi în cea
curgătoare, iar icrele sunt adezive (Bănărescu 1964). Masculii ajung la
maturitatea lor sexuală în primul an iar femelele în anul 2.
Reproducerea are în când temperatura apei ajunge la 18ºC iar icrele
depuse de femelă sunt între 800-3500 (Juchono şi Borón 2006).

6

Cerinţe de habitat

Trăieşte în ape lent curgătoare, cu fund nisipos, argilos, mâlos, mai rar
pietos, cât şi în ape stătătoare, evitând însă în general pe cele foarte
înmâlite. Adesea se îngroape complet în mâl sau în nisip; după hrană
umblă mai mult noaptea. Are respiraţie intestinală, scoasă din apă,
emite un sunet. Duşmanii naturali ai speciei sunt peştii prădători, ca
ştiuca, şalăul, somnul, etc., însă nu este o specie preferată din cauza
prezenței spinului suborbitar. Poate fi însă periclitată de poluarea
apelor. Factorii periclitanţi care contribuie la degradarea habitatului
speciei sunt: exploatarea agregatelor minerale (nisip, balastru, etc.) din
albiile minore a râurilor, poluarea cursurilor de apă, scăderea debitului
râurilor prin captare.
Alte cerințe importante față de habitat:
- Prezenţa secţiunilor cu ape stătătoare sau lent curgătoare cu fund
nisipos, argilos, mâlos.
- Fără exploatarea agregatelor minerale (nisip, pietriş, balastru, etc.)
din albiile minore
- Fără surse majore de poluare
- Fără specii invazive. Speciile invazive care ar putea periclita
populaţiile de Rhodeus amarus în sit sunt: Carassius gibelio, Lepomis
gibbosus, Pseudorasbora parva, Ameiurus nebulosus
- Să nu fie obstrucţii artificiale, apa râului să nu fie captată.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.1

Tabel nr. 38 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

2.

Informaţii specifice
speciei

Cobitis taenia
În apele interoare și în lunca Dunării, au fost identificți indivizi ai
speciei în majoritatea habitatelor posibil adecvate: a.) specia a fost
identificiată în canalul care leagă balta Mostiștei cu iezerul Mostiștea,
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cel mai probabil singurul habitat adecvat speciei din apele interioare
ale sitului; b.) specia a mai fost identificată în 3 habitate (canale între
digul principal și Dunărea) din lunca Dunării, care au legătură directă
cu Dunărea. Densitatea speciei în aceste habitate era foarte mică,
nefiind cele mai adecvate habitate.

Inventarierea speciei din

fluviul Dunărea, cel mai probabil din cauza ineficienței metodei
folosite (pescuitul pe fundul Dunării sau în apropierea fundului fiind o
activitate anevoioasă), a avut ca rezultat identificarea unui număr
foarte mic de exemplare pe toată lungimea fluviului din sit.
3.

Statutul de prezenţă

- rezident

[temporal]
4.

5.

Statutul de prezenţă

- izolată, - în apele interioare și pe lunca Dunării

[spaţial]

- larg răspândită – Dunărea

Statutul de prezenţă

- nativă,

[management]
6.

Abundenţă

- rară

7.

Perioada de colectare a

Aprilie 2018 – martie 2019

datelor din teren
8.

9.

Distribuţia speciei

Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, lunca Dunării,

[interpretare]

canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12.

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Gobio kessleri
Nr.

Tabel nr. 39 - Tabelul A: Date generale ale specie
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

Cod Eunis - 12060, Cod Natura 2000 - 2511

2

Denumirea ştiințifică

Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862). (Cod Eunis - 314274, Cod
Natura 2000 – 6143)
Pentru această specie s-au folosit în special (Harka și Bănărescu 1999,
Nalbant 1995, Bănărescu et al. 1999) denumirile de Gobio kessleri
(Dybowski, 1862) și Gobio kessleri kessleri (Dybowski, 1862).
Mai nou Kottelat și Freyhof (2007) consideră valabil denumirea de
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Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862).
3

Denumirea populară

Română: porcușor de nisip
Engleză: Sand gudgeon
(Bănărescu 1964, Kottelat și Freyhof 2007)

4

Descrierea speciei

Specie cu o răspândire destul de largă în România. În ultimii ani a
dispărut din Arieș, Barcău și probabil din Milcov, iar în Târnava Mare,
Mureș, Argeș și Suceava și-a redus mult efectivul (Bănărescu 2005).
Telcean & Bănărescu (2002) îl categorizează la speciile care și-au
redus arealul în ultimii ani sau au arătat un declin numeric.
Morfologie externă: Corpul scund și gros, relativ înalt și slab
comprimat lateral. Pedunculul caudal gros și cilindric, grosimea sa în
general mai mare decât înălțimea minimă. Tranșa dorsalei este ușor
concavă. Caudala adânc scobită (Bănărescu 1964).
Colorit: Fața superioară a corpului este cenușie verzuie sau gălbuie,
cea a capului cenușie cu pete și dungi mai întunecate. Pe flancuri 7-9
(rareori 6-11) pete întunecate cenușii cu luciu argintiu, care în general
sunt scurte. Pe solzii liniei laterale sunt două pete mici, negre, mai
evidente decât la celelalte specii ale genului. Pe radiile dorsalei și
caudalei sunt câte 2 șiruri de pete mici, negre, foarte palide (Bănărescu
1964). Dimorfismul sexual este slab marcat. Se poate confunda cu
celelalte trei specii din aceeași familie (G. albipinnatus, G.
uranoscopus, G. gobio).

5

Perioade critice

Se reproduce în luna iunie (Bănărescu 1964).

6

Cerinţe de habitat

Trăiește în cursul mijlociu al râurilor mari din partea inferioară a zonei
scobarului până în zona crapului. În unele râuri mici de șes trăiește în
zona cleanului. Prezența speciei este legată de o viteză a apei de 45-65,
rar până la 90 cm/s. Această viteză este caracteristică râurilor de
câmpie și anume porțiunilor lor puțin adânci, cu fund nisipos. În aceste
porțiuni specia este foarte abundentă, trăind în cârduri mari de câteva
sute de exemplare. Indivizii izolați sunt mult mai rari. Puietul
formează cârduri mari, care stau în apa mai înceată. Spre cursul
superior al râurilor această viteză se întâlnește în porțiuni unde râul e
relativ mai adânc și mai lent. În aceste porțiuni specia este mai rară și
se întâlnesc aproape numai adulți. Hrana constă mai ales din diatomee
și din mici nevertebrate psamofile (Bănărescu 1964).
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7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.1

Tabel nr. 40 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

Gobio kessleri

2.

Informaţii specifice

Pe parcursul inventarierii din 2018 specia nu a fost identificată din apele

speciei

sitului Natura 2000.
Analizând literatura de specialitate recentă (2007-2013) putem confirma
că specia este foarte rară, fiind identificată doar în 2013 și la distanțe
semnificative de situl Natura 2000: în amonte cu 130 respectiv 600 km,
și în aval cu 210 km.
Datorită faptului că specia a fost prezentă și în amonte și în aval de sit,
nu putem exclude în totalitate prezența speciei în sit, însă dacă aceasta
este prezentă, populația este nesemnificativă.

3.

Statutul de prezenţă

- rezident,

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

- marginală,

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

- nativă,

[management]
6.

Abundenţă

- prezenţă certă (atunci când prezenţa speciei este certă dar fără a putea
preciza alte detalii) - foarte rară

7.

Perioada de colectare

Aprilie 2018 – martie 2019

a datelor din teren
8.

Distribuţia speciei

Habitat potențial: Dunărea și canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea

[interpretare]
9.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Rhodeus sericeus amarus
Nr.

Tabel nr. 41 - Tabelul A: Date generale ale specie
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

Cod Eunis – 582, cod Natura 2000 - 1134
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2

Denumirea ştiințifică

Rhodeus amarus (Bloch, 1782) (Cod Eunis – 581, cod Natura 2000 –
5339)
Majoritatea autorilor de la noi (Bănărescu 1964, Nalbant 1995, Harka
și Bănărescu 1999) au folosit denumirea de Rhodeus sericeus amarus
(Bloch, 1782).
Mai nou (Kottelat și Freyhof 2007) este indicat folosirea denumirii de
Rhodeus amarus (Bloch, 1782).

3

Denumirea populară

Română: boarță, belghiţă (Tecuci), beltiţă, beschiţă (Ilfov), blehariţă
(Bârlad), boarchiţă (Snagov), borţ, burticuţă (Romanaţi), borţică
(Vlașca), burtă verde (Oltenia, Călărași, Filipoiu-Brăila, Snagov),
burtică (Brăila), cărășoaică (Mehedinți), chisoagă (Ialomița, Vaslui),
chizdorungă (Pașcani), chitic lat (Vaslui), chizdurcă (Jijia și Prut),
halan (Sibiu), lătana, lătanca și lăteana (Tecuci), lătiţă (Lugoş),
mioarţă (Teleorman), ocheană-săracă sau pește-sărac (Bacău), ţigăncii
(Obilești, Ilfov), preuteasă (Ilfov, Gorj), proscheraş, proschiraș
(Tighina), rânchiţă (Snagov), roşioară (Dolj), sfei (Vaslui).
Engleză: European Bitterling
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat și Freyhof 2007)

4

Descrierea speciei

Specie cu o răspândire largă în România. Telcean & Bănărescu (2002)
îl categorizează la speciile care și-au menținut arealul de răspândire și
abundența în ultimii ani.
Morfologie externă: Corpul este înalt și puternic comprimat lateral.
Profilul dorsal și cel ventral este convex. Gura este mică, subterminală,
semilunară, deschiderea ei ajunge până sub nări. Buzele sunt subțiri și
întregi. Pedunculul este scund și comprimat lateral. Marginea dorsalei
este ușor convexă. Pectoralele sunt scurte, rotunjite la vârf. Solzii
mari, mult mai înalți decât lungi, persistenți. Linia laterală scurtă. De
obicei atinge între 30-60 mm lungime fără caudală și 38-72 mm
lungime totală. Talia maximă este de 78 mm.
Colorit: Partea dorsală a corpului este cenușie-gălbuie, uneori bătând
în verzui, flancurile albe, fără luciu metalic, dorsala și caudala cenușii,
celelalte înotătoare bat în roșu. În lungul jumătății posterioare a
corpului și a pedunculului caudal o dungă verzuie foarte evidentă
(Bănărescu 1964).
Dimorfismul sexual este foarte evident, se manifestă pe tot cursul
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anului. Masculii sunt mai mari, au corpul mai înalt și coloritul mai
intens. În epoca de reproducere masculul capătă un colorit deosebit de
frumos: operculul și partea anterioară a abdomenului portocalii sau
roze; dunga din lungul corpului devine verde ca smaraldul, anala roșie
și apare o erupție de butoni albi pe buza superioară și deasupra
ochiului. Femelele au papila genitală alungită sub forma unui
ovipozitor de 5-8 mm. În perioada de reproducere femelele își
păstrează coloritul mat, ovipozitorul devine portocaliu și se alungește,
ajungând să depășească mult baza caudalei. Cu ajutorul ovipozitorului
icrele sunt depuse în cavitatea branhială a lamelibranhiatelor din
genurile Unio și Anodonta.
5

Perioade critice

Reproducerea începe pe la sfârșitul lui aprilie și se întinde până în
august. Aceasta are loc în porții, fiecare femelă depunând icrele de mai
multe ori în cursul unui sezon. Cu ajutorul ovipozitorului icrele sunt
depuse în cavitatea branhială a lamelibranhiatelor din genurile Unio și
Anodonta (Bănărescu 1964).

6

Cerinţe de habitat

Preferă apele stătătoare sau încete, de aceea în râuri se întâlnește mai
ales în brațele laterale, dar este destul de frecvent și în plin curent,
până aproape de zona montană a râurilor, mai ales în Transilvania. Se
hrănește cu alge filamentoase și unicelulare, resturi de plante
superioare și detritus; întâmplător îngerează și organisme animale
(Bănărescu

1964).

Răspândirea

sa

este

legată

de

prezenţa

lamelibranhiatelor Unio sau Anodonta. Reproducerea începe pe la
sfârşitul lui aprilie şi se întinde până în august. Aceasta are loc în
porţii, fiecare femelă depunând icrele de mai multe ori în cursul unui
sezon. Cu ajutorul ovipozitorului icrele sunt depuse în cavitatea
branhială a lamelibranhiatelor din genurile Unio şi Anodonta.
Alte cerințe importante față de habitat:
- Prezenţa secţiunilor cu ape stătătoare sau lent curgătoare
- Fără exploatarea agregatelor minerale (nisip, pietriş, balastru, etc.)
din albiile minore
- Fără surse majore de poluare
- Fără specii invazive. Speciile invazive care ar putea periclita
populaţiile de Rhodeus amarus în sit sunt: Carassius gibelio, Lepomis
gibbosus, Pseudorasbora parva, Ameiurus nebulosus
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- Prezenţa lamelibranhiatelor (Unio sau Anodonta)
- Să nu fie obstrucţii artificiale, apa râului să nu fie captată
7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.1

Tabel nr. 42 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

Rhodeus sericeus amarus

2.

Informaţii specifice

Specia este prezentă în cele mai multe habitate din sit atât în apele

speciei

interioare cât și în Dunărea și lunca Dunării.

Statutul de prezenţă

- rezident,

3.

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

- larg răspândită

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

- nativă,

[management]
6.

Abundenţă

- comună,

7.

Perioada de colectare

Aprilie 2018 – martie 2019

a datelor din teren
8.

Distribuţia speciei

- Dunărea, lunca Dunării, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea,

[interpretare]

Iezerul Mostiștea, canalul între Iezerul Mostiștea și balta Mostiștea,
canalul Gârla Mare/Bătrâna, canalul de lângă Piscicola Ciocănești,
prima baltă de la Piscicola Ciocănești, balta Gălățui/Potcoava

9.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12.

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Umbra krameri
Nr.

Tabel nr. 43 - Tabelul A: Date generale ale specie
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

Cod Eunis – 8652, cod Natura 2000 - 2011

2

Denumirea ştiințifică

Umbra krameri (Walbaum, 1792)

3

Denumirea populară

Română: țigănuș, bătrân (lacurile de-a lungul Dunării), pește-negru
(Colentina), pește-țigănesc (Ilfov), țigănaș (Vlașca).
Engleză: European mudminnow
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat și Freyhof 2007)
130

4

Descrierea speciei

Descriere si identificare: Capul comprimat lateral, gura mica,
terminala, puțin oblica. Deschiderile branhiale largi, membranele
branhiale libere, neatașate nici de istm, nici intre ele. Pedunculul
caudal comprimat lateral. Pectoralele rotunjite, nu ating baza
ventralelor; ventralele ating sau depașesc inserția analei. Marginea
anterioara a bazei analei situata sub partea terminala a dorsalei.
Marginea analei și caudala sunt rotunjite. Solzii mari, cicloizi, fara
striuri radiare; ei acopera in intregime corpul, piesele operculare,
laturile și partea dorsala a capului pana inaintea ochilor. Solzii lipsesc
pe baza inotatoarelor; ventralele lipsite de solzi axilari. Linia laterala
lipsește.
Colorit: Corpul brun, cu reflexe violacee mai intunecate pe spate;
fața ventrala galbuie. O serie de pete intunecate, aproape negricioase,
pe flancurile corpului, de forma variabila, formeaza dungi
longitudinale paralele, dispuse neregulat. Pe mijlocul corpului o
dunga mai deschisa la culoare. Inotatoarele galbui-cenușii sau brune;
la baza dorsalei și caudalei o dunga transversala intunecata. Atinge
pana la 115 mm.

5

Perioade critice

Reproducerea are loc in lunile martie și aprilie. In epoca reproducerii,
coloritul se intensifica la ambele sexe.

6

Cerinţe de habitat

Ecologie: Specie de apa statatoare sau lent curgatoare, traiește in
special in balți mici, maloase și napadite de vegetație. Foarte
rezistenta la lipsa de oxigen, putand respira și oxigenul atmosferic cu
ajutorul vezicii cu aer, care e puternic vascularizata. La secarea apei
rezista un timp lung, infundata in mal. Maturitatea sexuala este atinsa
la varsta de un an. Dimorfismul sexual este puțin pronunțat.
Reproducerea are loc in lunile martie și aprilie. In epoca reproducerii,
coloritul se intensifica la ambele sexe. Hrana consta din nevertebrate
acvatice: gamaride (adesea hrana de baza), Asellus, molluște, larve de
chironomide,

efemeroptere,

odonate,

coleoptere,

copepode,

ostracode; ocazional consuma puiet de pește, apoi insecte și arahnide
terestre. Animalul nu trăiește mai mult de 2 ani.
7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.1

Tabel nr. 44 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
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Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1.

Specia

Umbra krameri

2.

Informaţii specifice

Am identificat specia într-un singur habitat foarte mic din sit. Chiar

speciei

dacă mai sunt și alte habitate adecvate unde este posibilă să existe
populații localefoarte mici, identificarea acestor populații este foarte
grea datorită numărului redus de exemplare. Considerăm că în acele
habitate unde specia are o populație viabilă, exemplarele pot fi
identificate cu ușurință.

3.

Statutul de prezenţă

- reproducere

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

- izolată,

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

- nativă,

[management]
6.

Abundenţă

Rară

7.

Perioada de colectare

Aprilie 2018 – martie 2019

a datelor din teren
8.

Distribuţia speciei

Specia a fost identificată într-un habitat mic, măștinos și izolat pe lunca

[interpretare]

Dunării. Poate cel mai important habitat pentru specii de mlaștină din
sit.

9.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Zingel zingel
Nr.

Tabel nr. 45 - Tabelul A: Date generale ale specie
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

Cod Eunis – 627, cod Natura 2000 - 1159

2

Denumirea ştiințifică

Zingel zingel (Linnaeus, 1766)

3

Denumirea populară

Română: fusar mare, ceh (Vlașca), pietrar, pește cu două nume și
peștele țiganului (de-a lungul Dunării), sulă (Argeș la vărsare), petrar
(Oltenia și Muntenia)
Engleză: common zingel
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat și Freyhof 2007)
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4

Descrierea speciei

Descriere și identificare: corpul alungit, fusiform, aproape circular
în secțiune. Capul mai îngust decât la Zingel streber și oval.
Pedunculul caudal mult mai gros decât la Zingel streber și slab
comprimată lateral în partea posterioară, ovoind în secțiune. Solzii
mai mici decât la Zingel streber: pe fața ventrală ei se întind mai
anterior decât la Zingel streber, ajungând până la baza înotătoarelor
ventrale. Obișnuit atinge 30-35 cm, dimensiunea maximă cunoscută
fiind de 48 cm.
Colorit: Spatele și cea mai mare parte a laturilor sânt cafenii-cenușii,
există același dungi ca la Zingel streber, dar foarte slab marcate și
indistincte. Fața ventrală și abdomenul sunt gălbui.

5

Perioade critice

Reproducerea are loc în martie și aprilie în plin curent.Ouăle sunt
depuse pe pietre.

6

Cerinţe de habitat

Trăiește în Dunăre și râurile mair și relativ adânci, pe fund de nisip,
pietriș sau argilă. În bălțile Dunării ajunge rar. Se hrănește cu insecte
acvatice (îndeosebi efemeroptere), crustacee, icre și pești mici.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.1

Tabel nr. 46 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

Zingel zingel

2.

Informaţii specifice

Pe parcursul inventarierii din anul 2018 specia nu a fost identificată în

speciei

albia fluviul Dunărea (singurul habitat al acestei specii din sit).
Am decis astfel să utilizăm datele din literatura recentă (2011-2012)
pentru a estima mărimea populației la nivelul sitului. Aceste date
reflectă clar faptul că specia este una foarte rară și a fost prezentă doar
în aval de sit într-o densitate scăzută

3.

Statutul de prezenţă

- rezident,

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

- marginală,

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

- nativă,

[management]
6.

Abundenţă

- foarte rară,

7.

Perioada de colectare

Aprilie 2018 – martie 2019
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a datelor din teren
8.

Distribuţia speciei

- Fluviul Dunărea

[interpretare]
9.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Alosa immaculata
Nr.

Tabel nr. 47 - Tabelul A: Date generale ale specie
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

Cod Eunis – 14691, cod Natura 2000 - 4125

2

Denumirea ştiințifică

Alosa immaculata

(Bennett, 1835) (denumire precedentă Alosa

pontica pontica Eichwald, 1838)
3

Denumirea populară

Română: scrumbie de Dunăre
Engleză: Black Sea shad,
(Bănărescu 1964, Kottelat și Freyhof 2007)

4

Descrierea speciei

Descriere și identificare: Corpul alungit și comprimat lateral. Profilul
dorsal al corpului urcă lin și aproape regulat de la vârful botului până
deasupra pectoralei, după care merge aproape orizontal. Gura
terminală mare, puțin oblică în sus, deschiderea ei ajunge până sub
marginea anterioară a ochiului sau puțin în urma acesteia, iar
articulația mandibulei în urma marginii posterioare a ochiului.
Maxilarul foarte mare, lățit și rotunjit la marginea posterioară. Botul
înalt, comprimat lateral obtuz. Abdomenul comprimat lateral, de la
vârful botului până la baza analei: în urma analei, marginea ventrală a
corpului e rotunjită. Dorsala situată spre mijlocul corpului: inserția ei e
mai apropiată de vârful botului decât de baza caudalei sau la egală
distanță. Dorsala e scurtă, scundă, mai înaltă anterior decât posterior.
Anala situată ult în urma dorsalei. Caudala adânc scobită. Solzii caduci
lipsesc pe cap, există pe istm.
Colorit: Spatele este verde-albastrui intens, flancurile argintii cu un
luciu foarte viu; capul este uneori albicios, alteori mai intunecat,
aripioarele incolore.

5

Perioade critice

Reproducere: Scrumbia de Dunăre este o specie marină migratoare,
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care iernează în mare și se reproduce obligatorii în fluvii. Iernează la
adâncimi destul de apreciabile și la o distanță mare de țărm.
Migațiunea de primăvară începe prin martie, la o temperatură de 6°C,
când bancurile apar la țărm, întreptându-se spre nord. Ele staționează
un timp în fața gurilor Dunării, după care urcă în susul fluviului.
Migrațiunea cea mai intensă are loc în luna aprilie și începutul lunii
mai. Unele exemplare migrează încă în iunie. Ondată după
reproducere coboară înapoi în mare, exemplare izolate se mai întâlnesc
în Dunăre până la sfârșitul lui iulie. În migrațiunea de înapoiere în
mare, exemplarele sunt grupate. Odată ce au ajuns în mare,
exemplarele adulte se retrag la adâncimi relativ mari. Puietul începe să
se scurgă spre mare imediat după reproducere: el staționează un timp
destul de îndelungat în spațiul îndulcit din fața gurilor Dunării. O mare
parte din puiet este antrenat în bălți, unde piere la retragerea apelor.
Perioada de reproducere începe în mai și se termină în iulie.
6

Cerinţe de habitat

Vezi și la celula anterioară.
Unele exemplare devin mature la doi ani, majoriatea la 3 ani. Masculii
depășesc cu puțin ca număr femelele. Hrana constă îndeosebi din pești
(70-75%); în mare: Engraulis, Clupeonela, Sprattus, iar în apele dulci
mai ales ciprinide. Se mai hrănește și cu crustacee.

7

Nr

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.1

Tabel nr. 48 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1.

Specia

Alosa immaculata

2.

Informaţii specifice

Pe parcursul inventarierii din 2018 specia nu a fost identificată în apele

speciei

sitului Natura 2000. Avem date despre prezența speciei de la pescari,
localnici și angajații de la ANIF și Administrația Națională Apele
Române. Specia este prezentă în Dunăre și în canalul principal care
leagă Dunărea cu Iezerul Mostiștea. Specia urcă până la barajul de la
Iezerul Mostiștea în condiții de apă limpede.
Din analiza literaturii de specialitate (2007-2013) putem confirma că
specia nu a fost identificată la nicio colectare de date.
Acest lucru se datorează faptului că prezența speciei este temporară, ea
fiind o specie marină migratoare, care iernează în mare și se reproduce

135

în Dunăre.
3.

Statutul de prezenţă

- reproducere

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

- larg răspândită (doar temporar pe parcursul reproducerii)

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

- nativă,

[management]
6.

Abundenţă

- comună, (doar temporar pe parcursul reproducerii)

7.

Perioada de colectare

Martie - octombrie 2018

a datelor din teren
8.

Distribuţia speciei

Dunărea și canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre.

[interpretare]
9.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Gobio albipinnatus
Nr.

Tabel nr. 49 - Tabelul A: Date generale ale specie
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

Cod Eunis – 501, cod Natura 2000 – 1124

2

Denumirea ştiințifică

Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933) (Cod Eunis – 128690, cod Natura
2000 – 6144).
Pentru această specie s-au folosit în special (Harka și Bănărescu 1999,
Nalbant 1995, Bănărescu și colab. 1999) denumirile de Gobio
albipinnatus (Lukasch, 1933) și Gobio albipinnatus vladykovi (Fang,
1943). Datorită noilor cercetări moleculare (Naseka 2001) Kottelat și
Freyhof (2007) consideră valabil denumirea de Romanogobio
vladykovi (Fang, 1943). Considerăm că statutul speciei în momentul
de față încă este instabil, din acest motiv recomandăm în continuare
folosirea denumirii de Gobio albipinnatus Lukasch, 1933.

3

Denumirea populară

Română: porcușor de șes
Engleză: White-finned Gudgeon, Danube whitefin gudgeon
(Bănărescu 1964, Kottelat și Freyhof 2007).

4

Descrierea speciei

Specie cu o răspândire largă în România, est cel mai des întâlnit dintre
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cele 3 specii Gobio de importanță comunitară. Telcean & Bănărescu
(2002) îl categorizează la speciile care și-au extins arealul sau au
devenit mai abundanți în ultimii ani.
Descriere si identificare: Corpul și pedunculul caudal relativ inalte și
comprimate lateral. 7, excepțional 8 radii divizate in dorsala.
Mustațile, in general, ajung pana la marginea posterioara a ochiului.
Pedunculul caudal ușor comprimat lateral, inalțimea minima fiind
puțin mai mare (rar egala) cu grosimea pedunculului la nivelul
capatului posterior al analei. Caudala adanc scobita, lobul ei superior
mai lung decat cel inferior. De obicei atinge pana la 10 cm.
Colorit: Fața superioara e galbuie cenușie deschis, fața dorsala a
capului cenușie mai inchis, cu pete și dungi mai intunecate. Pe laturi 78, rar 6 sau pana la 12 pete rotunde, mai mici ca la celelalte specii ale
genului. Solzii liniei laterale au doua pete negre foarte slab pronunțate.
Pe radiile dorsalei și caudalei cate doua șiruri de pete negre foarte
palide. Dimorfismul sexual este slab marcat.
Se poate confunda cu celelalte trei specii din aceeași familie (G.
kessleri, G. uranoscopus, G. gobio).
5

Perioade critice

Reproducerea are loc in lunile mai și iunie.

6

Cerinţe de habitat

Ecologie: Traiește in Dunare și cursul inferior al raurilor cu fund de
nisip sau argila. Se localizeaza in locuri cu apa ceva mai adanca și
curent slab. Evita locurile cu apa mai rapida. Traiește mai mult solitar,
uneori in carduri mici. Consuma fauna de fund, mai ales diatomee,
larve mici de efemeride și alte animale din nisip. Este o specie
sedentară, nu întreprinde migraţiuni periodice. Duşmanii naturali sunt
speciile răpitoare (ştiucă, şalău, mihalţ, somn sau biban). Dintre
mamifere: vidra. Câteva exemplare pot fi consumate și de către
pescărașul albastru (Alcedo atthis). Trebuie menționat faptul că aceste
dușmani naturali nu periclitează supraviețuirea populațiilor acestei
specii. Mult mai periculos este prezența speciilor invazive și
degradarea habitatelor. Aceste specii invazive sunt în competiţie cu
porcușorul de șes pentru hrană sau loc de reproducere (caras, somn
pitic, murgoi bălţat, biban soare). Factorii periclitanţi care contribuie la
degradarea habitatului speciei sunt: exploatarea agregatelor minerale
(nisip, balastru, etc.) din albiile minore a râurilor, poluarea cursurilor
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de apă, scăderea debitului râurilor prin captare. Unele exemplare pot fi
folosite ca nadă vie de către pescarii din zonă.
7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.1

Tabel nr. 50 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

Gobio albipinnatus

2.

Informaţii specifice

Pe parcursul inventarierii din anul 2018 specia nu a fost identificată in

speciei

fluviul Dunărea, habitatul preferat al speciei.
S-a decis folosirea datelor din alte surse, dar și din literatura recentă
(2007-2013), pentru a estima mărimea populației la nivelul sitului.
Toate aceste date reflectă totuși faptul că specia este prezentă atât în sit
cât și în apropierea imediată a sitului.

3.

Statutul de prezenţă

- rezident,

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

- larg răspândită – în habitatele specifice

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

- nativă,

[management]
6.

Abundenţă

- comună, - în habitatele specifice

7.

Perioada de colectare

Aprilie – octombrie 2018

a datelor din teren
8.

Distribuţia speciei

- Dunărea și canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea

[interpretare]
9.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Gymnocephalus schraetzer
Nr.

Tabel nr. 51 - Tabelul A: Date generale ale specie
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

Cod Eunis – 512, cod Natura 2000 - 1157

2

Denumirea ştiințifică

Gymnocephalus

schraetser

(Linnaeus,

1758)

(Gymnocephalus

schraetzer și Acerina schraetzer (Linnaeus, 1758)), (Cod Eunis –
10075)
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3

Denumirea populară

Română: răspăr, șpârliu, bălos, firizar
Engleză: Yellow pope, schraetzer, striped ruffe
(Bănărescu 1964, Kottelat și Freyhof 2007).

4

Descrierea speciei

Descriere și identificare: Corpul relativ alungit. Profilul dorsal urcă
aproape rectiliniu de la vârful botului până la inserția dorsalei, după
care coboară; privit lateral, capul apare triunghiular. Profilul ventral
aproape orizontal. Ochii, situați mai mult în jumătatea posterioară a
capului, privesc mai mult lateral. Diametrul lor orizontal depășește cu
mult pe cel vertical. Obișnuit 14-20 cm, maximum 24 cm.
Colorit: Partea dorsală și flancurile galbene ca lămâia, cea ventrală
aproape albă. Pe jumătatea dorsală a corpului se întind trei dungi
longitudinale negre-albăstrui, subțiri și foarte bine delimitate; prima
situată imediat sub dorsală, a doua la nivelul marginii superioare a
ochiului (și în parte suprapusă liniei laterale), a treia la nivelul
jumătății inferioare a ochiului. Primele două linii, adesea și a treia,
sunt întrerupte. Pe membrana părții spinoase a dorsalei 3 șiruri de pete
rotunde, mari, negre. Partea moale a dorsalei și celelalte înotătoare
incolore. Irisul negru.

5

Perioade critice

Primăvara întreprinde migrațiuni în susul râurilor. Reproducerea are
loc primăvara, în aprilie-mai. Icrele sunt depuse în benzi late, pe fund
tare, în curent.

6

Cerinţe de habitat

Specie exclusiv de apă curgătoare; trăiește în Dunare și râurile
moderat curgătoare, pe fund de nisip, ocazional chiar de pietriș.
Ajunge uneori până în zona de coline a râurilor. Trăiește în cârduri de
câteva zeci sau sute de indivizi, uneori în amestec cu alte specii mai
mult sau mai puțin reofile. Evită coturile cu apă stătătoare. Se hrănește
cu nevertabrate acvatice de fund, ocazional cu icre și puiet de pește.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.1

Tabel nr. 52 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

Gymnocephalus schraetzer

2.

Informaţii specifice

Pe parcursul inventarierii din anul 2018 specia nu a fost identificată în

speciei

fluviul Dunărea, acesta fiind singurul habitat al acestei specii din sit.
Astfel am utilizat datele din literatura recentă (2007-2013) pentru a
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estima mărimea populației la nivelul sitului. Aceste date reflectă clar
faptul că specia este prezentă atât în sit cât și în apropierea imediată a
sitului.
3.

Statutul de prezenţă

- rezident,

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

- larg răspândită – în habitatele specifice

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

- nativă,

[management]
6.

Abundenţă

- comună, - în habitatele specifice

7.

Perioada de colectare

Aprilie – octombrie 2018

a datelor din teren
8.

Distribuţia speciei

- Dunărea și canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea

[interpretare]
9.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Pelecus cultratus
Nr.

Tabel nr. 53 - Tabelul A: Date generale ale specie
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

Cod Eunis – 10030, cod Natura 2000 – 2522

2

Denumirea ştiințifică

Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758).

3

Denumirea populară

Română: săbița, bârcie (Mehedinți), sabie (Romanați, Dolj, Severin),
saghie (Moldova), săbioară (Ialomița), săghișoară (Bârlad), săgeată
(Tighina).
Engleză: razor fish, sichel, ziege, sabre carp, sabrefish
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat și Freyhof 2007).

4

Descrierea speciei

Descriere și identificare: Corpul este alungit, mult comprimat lateral.
O carenă ventrală foarte ascuțită, lipsită de solzi, se întinde de sub
opercului până la anala. Profilul dorsal al corpului este la majoritatea
exemplarelor o linie aproape orizontală, de la bot până la inserția
caudalei; mai rar, profilul este ușor convex. Ochii foarte mari, situați
în jumătatea anterioară a capului. Gura este superioară și aproape
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verticală, mică, nu ajunge până în dreptul marginii inferioare a
ochiului. Dorsala este situată foarte posterior. Anala foarte lungă, mult
mai înaltă anterior decât posterior, cu marginea concavă. Caudala
puternică, adânc scobită, lobul inferior mai lung decât cel superior.
Solzii mici, subțiri, caduci, acoperă corpul în întregime, inclusiv fața
dorsală a capului până la ochi, pieptul și istmul. Linia laterală începe la
capătul superior al opercularului, se îndreaptă înapoi, apoi vertical în
jos, după care descrie o serie de ondulații. Spre partea posterioară a
corpului devine aproape dreaptă. Obișnuit atinge 25-35 cm, maximum
50cm (peste 1 kg).
Colorit: Fața superioară este albastră-închis sau verde-albăstruie cu
luciu metalic puternic, flancurile argintii strălucitoare, fața ventrală
albă, pectoralele, dorsala și caudala cenușii, celelalte înotătoare gălbui.
5

Perioade critice

Reproducerea are loc în lunile aprilie-iunie, începând la o temperatură
de circa 12ºC. O femelă depune înte 10000-58000 de icre (în medie
33500). Icrele sunt semipelagice. Ecloziunea lor are loc după 3-4 zile.
Larvele la ecloziune măsoară 7 mm. Ele sunt nepigmentate, au
organele respiratorii reduse, sacul vitelin alungit.

6

Cerinţe de habitat

Pește bun înotător care trăiește în fluvii și râuri de șes, precum și în
multe lacuri mari interioare; frecvent și în limanurile și lacurile
litorale, precum și în părțile îndulcite ale mărilor. În bălțile de
inundație ale Dunării pătrunde primăvara, iar după reproducere se
reîntoarce în Dunăre. Maturitatea sexuală e atinsă la 3-4 ani. Se
hrănește cu plancton, nevertebrate bentonice, insecte aeriene și pești
mici.

7

Nr

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.1

Tabel nr. 54 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1.

Specia

Pelecus cultratus

2.

Informaţii specifice

Pe parcursul inventarierii din anul 2018 specia nu a fost identificată în

speciei

apele sitului, însă pe baza informațiilor furnizate de către dl. Petre
Barbu, administratorul lacului Gălățui, în partea vestică a lacului există
o populație de sabiță de cca. 1500 exemplare, cu o greutate medie de
0,2-0,3 kg. Specia a reușit să supraviețuiească în ciuda practicării
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pisciculturii intensive pe acest lac.
Specia nu a fost identificată în albia fluviului Dunărea, astfel că s-a
decis consultarea literaturii recente (2007-2013) de specialitate,
rezultând faptul că deși specia este caracterizată ca și o specie prezentă
peste tot în Dunăre, în realitate este una destul de rară și poate fi
identificată cu dificultate.
3.

Statutul de prezenţă

- rezident,

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

- marginală,

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

- nativă,

[management]
6.

Abundenţă

- foarte rară,

7.

Perioada de colectare

Aprilie – octombrie 2018

a datelor din teren
8.

9.

Distribuţia speciei

- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, partea vestică a

[interpretare]

lacului Gălățui

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Aspius aspius
Nr.

Tabel nr. 55 - Tabelul A: Date generale ale specie
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

Cod Eunis – 432, cod Natura 2000 – 1130.

2

Denumirea ştiințifică

Aspius aspius (Linnaeus, 1758).
Pentru avat în ultimii 50 de ani s-a folosit doar denumirea de Aspius
aspius, unii autori (Nalbant 1995) foloseau și Aspius aspius aspius
(Linnaeus, 1758) arătând că avatul de la noi ar fi o subspecie a speciei
Aspius aspius.
Propunem în continuare folosirea denumirii de Aspius aspius
(Linnaeus, 1758).

3

Denumirea populară

Română: avat, arvat (Fetești), aun (Ardeal), belizna (la lipoveni),
buţoiu (Mehedinți), buțon (de-a lungul Dunării), fat (Dolj), haut (de-a
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lungul Prutului și Seretului), guran (Mehedinți), hăut (de-a lungul
Siretului), hauţ (Ocna Mureș), lup-de-peşte (Neajlov), peşte-lup
(Giurgiu,

Greaca),

peşte-ţigănesc,

pește-cu-șapte-nume,

ţigan

(Greaca), vânător (Luduș), vângău (Greaca), vrespere (Greaca), vulcan
(Neajlov).
Engleză: Asp
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat și Freyhof 2007).
4

Descrierea speciei

Specie cu o răspândire destul de largă în România, Telcean &
Bănărescu (2002) îl categorizează la speciile care și-au menținut
arealul de răspândire și abundența în ultimii ani.
Descriere și identificare: Corpul este alungit, puțin comprimat lateral.
Profilul dorsal al capului urcă lin, dar imediat în urma capului profilul
se înalță brusc, formând un fel de cocoașă. Marginea analei este
puternic concavă. Caudala adânc scobită, cu lobi aproximativ egali.
Solzii sunt subțiri, dar bine fixați, cu striuri evidente, ei acoperă istmul
în întregime. Obișnuit atinge 30-40 cm, dar poate atinge și 80 cm.
Colorit: Spatele măsliniu închis, ceva mai jos vânăt, flancurile
argintii, fața ventrală albă. Dorsala și caudala sunt cenușii, ventralele și
anala incolore sau palid roșietice, pectoralele incolore. Buzele
albicioase.

5

Perioade critice

Reproducerea are loc în martie-aprilie, până în mai. În râuri urcă în sus
în timpul reproducerii. Depun icrele pe fund tare.

6

Cerinţe de habitat

Trăiește atât în râurile de șes până în zona colinară, cât și în bălți mari
și lacuri dulci sau salmastre, mai rar în părțile îndulcite ale mării. O
bună parte din exemplarele din Dunăre intră pentru reproducere în
bălți și se retrag la scădeerea apelor, altele rămân în Dunăre, iar altele
sunt sedentare în bălți. În râuri urcă în sus în timpul reproducerii. Puii
se hrănesc la început cu plancton; puii mai mari și adulții se hrănesc
aproape exclusiv cu pești.

7

Nr

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.1

Tabel nr. 56 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1.

Specia

Aspius aspius

2.

Informaţii specifice

Exemplare ale specie au fost identificate din fluviul Dunărea și în apele
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speciei

din lunca Dunării cu legătură directă cu aceasta. Pe baza informațiilor
colectate pe teren, considerăm că specia poate fi prezentă și în bălțile
Gălățui și Potcoava, însă noi nu am identificat niciun exemplar în
aceste bălți, dar prezența ei la nivelul sitului este certă.

3.

Statutul de prezenţă

- rezident,

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

- marginală,

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

- nativă,

[management]
6.

Abundenţă

- comună,

- în Dunărea (și în apele care au legătură directă cu

Dunărea)
- rară – în apele interioare
7.

Perioada de colectare

Aprilie – octombrie 2018

a datelor din teren
8.

9.

Distribuţia speciei

- Dunărea, lunca Dunării, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea

[interpretare]

- habitat potențial: bălțile Gălățui/Potcoava

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Gymnocephalus baloni
Nr.

Tabel nr. 57 - Tabelul A: Date generale ale specie
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

Cod Eunis – 10074, cod Natura 2000 – 2555.

2

Denumirea ştiințifică

Gymnocephalus baloni (Holcík & Hensel, 1974).

3

Denumirea populară

Română: ghiborț de râu
Engleză: Balon’s ruffe, Danube ruffe
(Kottelat și Freyhof 2007).

4

Descrierea speciei

Descriere şi identificare: Botul obtuz, gura mică, terminală, dar
situată jos și orizontal, astfel încât are o tendință de inferioritate.
Deschiderea gurii nu ajunge până în dreptul ochiului. Pedunculul
caudal scurt, relativ înalt și comprimat lateral. Pectoralele rotunjite,
inserate foarte puțin înaintea dorsalei. Ventralele se inserează sub
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inserția dorsalei sau puțin mai în urmă. Anala se inserează la limita
dintre porțiunea spinoasă și cea moale a dorsalei. Solzii sunt mici.
Obișnuit atinge 10-15 cm.
Colorit: Partea dorsală și flancurile verzi-măslinii, cu pete și puncte
brune, care formează câteva dungi neregulate. Partea ventrală gălbuie.
5

Perioade critice

Reproducerea

are

lor

primăvara.

Reproducerea

este

foarte

asemănătoare cu cel al ghiborțului (Gymnocephalus cernua), însă
ghiborțul de râu preferă mai ales fundul cu pietriș și nisip.
6

Cerinţe de habitat

Specie de apă curgătoare, prezentă în porțiunile de deal și de șes ale
râurilor. Preferă zonele cu curent mai puternic. Câteodată se poate
întâlni și în brațe moarte sau bălți din lunca inundabilă a râurilor, unde
este antrenată de viituri. Aici se găsește de obicei în număr mare în
zona stăvilarelor, semnalând faptul că specia ar dori să revină în râu, în
zonele cu curent. Se hrănește cu animale bentonice: chironomide și
alte insecte, viermi și crustacee, apoi cu icre, larve și puiet de pești.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.1

Tabel nr. 58 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

Gymnocephalus baloni

2.

Informaţii specifice

Pe parcursul inventarierii din anul 2018, specia nu a fost identificată in

speciei

fluviul Dunărea (singurul habitat al acestei specii din sit).
Avem date despre prezența speciei de la pescari, localnici și angajații
de la ANIF și Apele Române. Specia este prezentă în Dunăre și în
canalul principal care leagă Dunărea cu Iezerul Mostiștea. Specia urcă
iarna până la barajul de la Iezerul Mostiștea.
S-au utilizat date din literatura recentă (2011-2012) pentru a estima
mărimea populației la nivelul sitului. Aceste date reflectă faptul că
specia este foarte rară în fluviul Dunărea. Specia a fost prezentă doar în
aval de sit pe parcursul anilor 2011 și 2012, într-o densitate foarte mică,
rezultând faptul că specia în zona sitului este prezentă cu o probabilitate
mare, într-o densitate medie de 1 exemplar / hectar.

3.

Statutul de prezenţă

- rezident,

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

- marginală,
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[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

- nativă,

[management]
6.

Abundenţă

- foarte rară,

7.

Perioada de colectare

Aprilie – octombrie 2018

a datelor din teren
8.

Distribuţia speciei

- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea

[interpretare]
9.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Misgurnus fossilis
Nr.

Tabel nr. 59 - Tabelul A: Date generale ale specie
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

Cod Eunis – 551, cod Natura 2000 – 1145.

2

Denumirea ştiințifică

Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
Denumirea nu s-a schimbat în ultimii 50 de ani.

3

Denumirea populară

Română: ţipar, chişcar (Moldova), cec (pârâul Sibiu), chișcar-roșu
(de-a lungul râului Bistrița), cic (Ardeal), cicar (Arad și Ardeal), ciscar
(de-a lungul râului Suceava), cuțitoaie (Muscel), smioarță (Vlașca),
țâcâtoare (afluenții Crișului Negru), țâmpar (zona Arad), țipar-mare
(zona Snagov), țipar-fără-ochi (Gorj), vârlar (Ilfov)
Engleză: weatherfish, weather loach
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat și Freyhof 2007).

4

Descrierea speciei

Descriere și identificare: Corpul este alungit şi gros, de înălţime
aproape uniformă. Profilul dorsal şi cel ventral aproape orizontale.
Capul gros, slab comprimat lateral. Nările mai aproape de ochi decât
de vârful botului; nara anterioară tubulară, rotundă, acoperită de un
opercul pielos; nara posterioară alungită, simplă. Gura inferioară
semilunară. Buza inferioară cărnoasă, prevăzută cu două perechi de
lobi cărnoşi: perechea anterioară (şi mediană) scurţi şi groşi, perechea
posterioară lungi şi subţiri, având aspectul unor mustăţi. Dintre cele 3
perechi de mustăţi, perechea a treia este cea mai lungă. Peduncul
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caudal comprimat lateral, îndeosebi în partea posterioară. Marginea
dorsală şi ale peduncului caudal, îngustate, formează câte o carenă
adipoasă, ce are oarecum aparenţa unei prelungiri a înotătoarei
caudale. Solzi mici, dar foarte evidenţi, imbricaţi. Linia laterală foarte
greu vizibilă, în schimb, sistemul lateral al capului foarte evident.
Istmul complet acoperit de solzi, capul fără solzi.
Colorit. Faţa dorsală cafenie-închis, presărată cu pete negricioase
mărunte. Această zonă este mărginită de o dungă longitudinală
îngustă, aproape neagră, ce se întinde de la colţul superior al
opercularului până la caudală. În partea posterioară dunga e întreruptă,
constând din pete izolate. În jos de această dungă corpul este cafeniudeschis, urmează o nouă dungă negricioasă, foarte lată, continuă de la
ochi până la baza caudalei. Sub această dungă corpul e galben-ruginiu,
presărat cu puncte cafenii. În lungul acestei zone deschise se întinde o
a 3-a dungă negricioasă, îngustă şi întreruptă. Capul cafeniu-deschis cu
pete mici întunecate. Înotătoarele fumurii cu pete întunecate.
Dimorfism sexual. Radia a doua a pectoralelor este la mascul alungită,
îngroşată, dar nelăţită la bază. La mascul pectoralele sunt mai lungi
decât la femele din aceeaşi clasă de vârstă. Femelele ating 25 cm, rar
30 cm; masculii mai mici.
Posibilităţi de confuzie cu alte specii similare. Se poate confunda cu
alte specii din familia Cobitidae (câră – Sabanejewia aurata
balcanica,

zvârlugă

-

Cobitis

elongatoides)

sau

cu

chişcar

(Eudontomyzon danfordi), dar numai accidental pot apărea simultan în
aceeaşi habitat.
Ţiparul este o peşte nocturnă, noaptea este cea mai activă, când îşi
caută hrana în nămol, între resturile de plante şi vegetaţia sumbersă,
sau între rădăcini de plante. Hrana lui constă din detritus organic,
vegetaţie acvatică, viermi, crustacee, larve de insecte, moluşte.
5

Perioade critice

Perioada de reproducere durează din martie până în iunie: femela
depune 100000-150000 de icre pe vegetaţia acvatică. Icrele sunt
lipicioase, aderând la vegetaţie. Incubaţia durează 7-8 zile (la 15 ºC):
în momentul ecloziunii, alevinul măsoară 5 mm: el este prevăzut cu
branhii externe (Bănărescu 1964, Demény şi colab. 2009). Duşmani
naturali. Ţiparul nu are foarte multe duşmani autohtoni, fiind o specie
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care trăieşte în habitate cu condiţii extreme (uneori lipsa aerului, multă
vegetaţie şi nămol) unde nu are multe co-specii. În habitatele lui
iniţiale (braţe moarte) speciile de peşti prădător (ştiuca, somnul) sunt
duşmani naturali şi în puţine cazuri păsările de apă (ţiparul urcă rar la
suprafaţa apei). În toate habitatele ţiparului speciile invazive reprezintă
un risc de supravieţuire. Acestea sunt competitori de hrănire, de
reproducere şi ocupă foarte agresiv habitatul ţiparului. Cele mai
frecvente specii invazive capturate: biban de soare (Lepomis gibbosus)
şi caras (Carassius gibelio). Factori periclitanţi. Prezenţa speciilor
invazive este un factor îngrijorător pe toată suprafaţa sitului. Un alt
factor periclitant este dragarea canalelor. Comportamentul ţiparului
îngreunează supravieţuirea lui în situaţii în care habitatul lui este
transformat sau perturbat deoarece, în caz de dragare ţiparul alege cel
mai apropiat adăpost pentru a scăpa. Prin urmare, în cazul acţiunilor de
dragare, pot fi scoase pe mal numeroase exemplare sau chiar o
întreagă populaţie (Meyer şi Hinrichs 2000, Pekárik şi colab. 2008).
6

Cerinţe de habitat

Specie dulcicolă de apă stătătoare sau lent curgătoare. Habitatul iniţial
a ţiparului erau mlaştinile, porţiunile mlaştinoase ale râurilor, bălţi,
braţele laterale şi moarte. Este considerată ca fiind o specie nocturnă,
care preferă fundul mâlos şi o densă vegetaţie submersă. Având
posibilitatea respiraţiei aeriene (intestinală) este foarte rezistentă la
lipsa de oxigen în apă. În caz de secare a bălţii rezistă mult timp în mâl
(Bănărescu 1964, Meyer şi Hinrichs 2000). Pe parcursul secolului
trecut, prin desecarea şi regularizarea zonelor umede, şi-a pierdut o
mare parte din habitatul natural de pe întreg teritoriul ţării, care a
rezultat scăderea frecvenţei şi a răspândirii ţiparului (Wilhelm 2000).
După desecare s-au format habitate secundare (canale de desecare,
pâraie şi porţiuni de râuri reglementate) pe care ţiparul le foloseşte ca
şi habitate noi şi în care se pot forma populaţii însemnate (Meyer şi
Hidrich 2000, Pekarik şi colab. 2008). Pentru reproducere ţiparul are
nevoie de ape cu adâncime mică, inundări de primăvară unde apa se
încălzeşte repede iar temperatura rămâne constantă (cca. 15 ºC) timp
de 7-8 zile (Demény şi colab. 2009). Nu întreprinde migraţiuni;
primăvara, în perioada de reproducere, este mult mai mobil decât în
restul anului. E sensibil la schimbările de presiune atmosferică:
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înaintea furtunilor urcă la suprafaţa apei (Bănărescu 1964).
7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.1

Tabel nr. 60 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

Misgurnus fossilis

2.

Informaţii specifice

Populația estimată este foarte mică și este prezentă doar în 4

speciei

canale/brațe moarte din lunca Dunării care au legătură directă cu
Dunărea. Este posibil ca specia să mai fie prezentă și în alte habitate,
însă datorită mărimii mici ale populațiilor, respectiv modul de viață (se
refigiează foarte repede în mâl), nu a fost identificată.

3.

Statutul de prezenţă

- rezident,

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

- izolată,

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

- nativă,

[management]
6.

Abundenţă

- foarte rară,

7.

Perioada de colectare

Aprilie – octombrie 2018

a datelor din teren
8.

Distribuţia speciei

- 4 canale/brațe moarte din lunca Dunării

[interpretare]

- habitat potențial: lacul Gălățui, lacul Potcoava, canalul Gârla
Mare/Bătrâna, canalul de lângcă piscicola Ciocăneși, canalul între balta
Mostiștea și iezerul Mostiștea.

9.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Zingel streber
Nr.

Tabel nr. 61 - Tabelul A: Date generale ale specie
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

Cod Eunis – 626, cod Natura 2000 – 1160.

2

Denumirea ştiințifică

Zingel streber (Siebold, 1863).
Bănărescu (1964) și Gyurkó (1973) folosesc denumirea de Aspro
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streber streber Siebold, 1863. Mai târziu Bănărescu (2004) atrage
atenția asupra faptului că numele corect este Zingel streber (Siebold,
1863), deoarece este mai vechi și are prioritate față de Aspro.
3

Denumirea populară

Română: fusar mic, fus, peşte de piatră, prundar, ciobăna
(Teleorman), fâsar (Tecuci, Putna, Neamţ și Hunedoara), fus (Târnava
Mică), peşte-de-piatră (Pecineagă, Feteşti), prundar (Ocna Mureș), râp
(Olt, Arges, Timiş).
Engleză: Streber
(Bănărescu 1964, Gyurkó 1973, Kottelat și Freyhof 2007).

4

Descrierea speciei

Descriere și identificare: Corpul alungit, fusiform, necomprimat
lateral. Profilul dorsal al corpului urcă lin, uniform şi rectiliniu de la
vârful boltului până la inserţia primei dorsale. Profilul ventral aproape
plan. Capul turtit dorsoventral, mult mai lat decât înalt, privit de sus e
triunghiular. Botul obtuz, lat în partea posterioară, îngust în cea
anterioară. Gura inferioară, semilunară, mică, slab protractilă:
deschiderea ei ajunge sub nara anterioară, marginea maxilarului sub
nara posterioară, iar inserţia mandibulei sub marginea anterioară a
ochiului sau puţin mai anterior. Pedunculul caudal lung, subţire,
rotund în secţiune. Dorsalele sunt distanţate: prima se inserează
deasupra marginii posterioare a bazei analei sau puţin în urma acesteia.
Ambele dorsale triunghiulare, fiind înalte anterior, şi înălţimea
scăzând treptat spre partea posterioară. Anala se inserează puţin
înaintea dorsalei a doua. Anusul situat la mică distanţă înaintea analei.
Solzii mici, acoperă corpul în întregime, afară de faţa ventrală de la
jumătatea distanţei dintre anus şi baza ventralelor spre partea
anterioară. Solzii se întind şi pe faţa dorsală a capului, până la nările
anterioare, precum şi pe aparatul opercular, afară de marginea ventrală
a acestuia. Aspectul corpului i-a atras denumirea după asemănarea cu
un fus de tors.
Linia laterală completă, perfect rectilinie.
Dimensiunea maximă cunoscută: 17,5 cm. Obişnuit atinge 14-16 cm.
Colorit. Faţa superioară a capului şi corpului şi cea mai mare parte a
laturilor sunt cenuşii-cafenii, bătând puternic în verde. Pe acest fond se
află 5 dungi late negricioase, foarte evidente: prima înaintea dorsalei
întâi, a doua în urma primei dorsale, a treia la mijlocul dorsalei a doua,
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a patra pe mijlocul şi a cincea la capătul pedunculului caudal. Faţa
ventrală albă, înotătoarele incolore.
Posibilităţi de confuzie: Specia se poate confunda cu o altă specie din
genul Zingel, cu Zingel zingel (fusar mare). Deosebiri: fusarul mare
are peduncul caudal mult mai gros decât fusarul mic şi slab comprimat
lateral în partea posterioară, ovoid în secţiune. Cele două dorsale au
baza mai lungă şi sunt mai apropiate iar ventralele sunt mai scurte
decât la fusarul mic. Solzii sunt mai mici, pe faţa ventrală ei se întind
mai anterior decât la fusarul mic, ajungând până la baza înotătoarelor
ventrale.
5

Perioade critice

Reproducerea are loc primăvara, de la mijlocul lui martie până în mai.
Icrele sunt depuse pe pietre sau pe crengi. Boabele de icre sunt mari.
În perioada de reproducere, femelele devin diforme, corpul lor
dilatându-se foarte mult.

6

Cerinţe de habitat

Trăieşte în Dunăre şi în râurile de deal şi de şes, exclusiv în locurile cu
curent, pe fund de pietriş, nisip sau argilă. Stă liniştit pe fundul apei,
întotdeauna cu capul în amonte: când e deranjat ”fuge” la o distanţă
mică şi se opreşte. Se întâlneşte atât în apă mică (35-40 cm), cât şi în
adâncul Dunării. Nu întreprinde migraţiuni periodice. Se hrăneşte cu
insecte acvatice, amfipode, viermi, ocazional icre şi puiet de peşte.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.1

Tabel nr. 62 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

Zingel streber

2.

Informaţii specifice

Pe parcursul inventarierii din anul 2018 specia nu a fost identificată în

speciei

fluviul Dunărea (singurul habitat al acestei specii din sit).
Am decis astfel să folosim datele din literatura recentă (2011-2013)
pentru a estima mărimea populației la nivelul sitului. Aceste date
reflectă clar faptul că specia este prezentă atât în sit cât și în apropierea
imediată a sitului.

3.

Statutul de prezenţă

- rezident,

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

- marginală,

[spaţial]
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5.

Statutul de prezenţă

- nativă,

[management]
6.

Abundenţă

- comună,

7.

Perioada de colectare

Aprilie – octombrie 2018

a datelor din teren
8.

Distribuţia speciei

- Fluviul Dunărea

[interpretare]
9.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Eudontomyzon mariae
Nr.

Tabel nr. 63 - Tabelul A: Date generale ale specie
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

2484

2

Denumirea ştiințifică

Eudontomyzon mariae (Berg 1931)

3

Denumirea populară

Chișcar, chișcar de râu, cicar (Bănărescu, 1969)

4

Descrierea speciei

Descriere şi identificare: Adulţii au 163-214 mm iar cele mai mari
larve ating 230 mm. Corpul cilindric în regiunea anterioară. Cele două
dorsale până la începutul lunii iunie sunt relativ scunde şi depărtate. În
cursul lunii iunie, imediat înainte de reproducere, cele două dorsale
cresc, se ating şi se înalţă. Corpul este îngustat în partea anterioară,
imediat în urma ventuzei bucale. Odontoizii labiali externi sunt mult
mai rari şi mai mici decât la Eudontomyzon danfordi, şirul de odontozi
labiali externi inferiori mai mari paralel cu lama suborală există doar la
puţine exemplare. Odontoizii labiali interni superiori în majoritatea
cazurilor monocuspizi, uneori bicuspizi. Cei mijlocii totdeauna
bicuspizi, cei inferiori bicuspizi, mai rar monocuspizi. Placa supraorală
are 2 dinţi laterali obtuzi, uneori şi unul median. Odontoizii plăcii
suborale sunt foarte slab individualizaţi, scunzi şi rotunjiţi, astfel încât
numărul lor se poate stabili foarte greu: între 6 şi 10. Placa sublinguală
este greu de distins, ea poartă un odontoid central foarte puternic şi 2-4
odontoizi mărunţi pe fiecare latură. Papila uro-genitală este redusă
(Bănărescu 1969).

152

Colorit: Adulţii au partea dorsală brună închis cu reflexe metalice,
laturile brune mai deschis, iar partea ventrală argintie. Unele
exemplare sunt aproape negre. Regiunea branhială bate în galben-roz.
Larvele sunt brune, mai întunecate dorsal. La larvele mari apar pete
dispuse în mozaic, înconjurate cu alb (Bănărescu, 1969).
5

Perioade critice

În cursul lunilor iunie – iulie, dorsalele se înalţă şi se apropie,
reproducerea are loc desigur la scurt timp după aceasta, apoi animalele
mor (Bănărescu, 1969).

6

Cerinţe de habitat

În România Eudontomyzon mariae trăieşte, ca şi E. danfordi, în râuri
de munte, și anume în zona lipanului şi a moioagei şi în partea
superioară a zonei scobarului, probabil şi în zona păstrăvului. Larvele
trăiesc înfundate în mâl, în porţiunile liniştite ale râurilor. Gonadele
femele încep să se dezvolte în stadiul larvar, cele mascule abia la
adult. Metamorfoza are loc toamna (uneori toamna sau la începutul
primăverii). Odontoizii se dezvoltă după apariţia ochilor în faza finală
a metamorfozei. Dorsalele se înalţă şi se alungesc abia la sfârşitul lunii
iunie, înaintea reproducerii. După metamorfoză, animalele nu se mai
hrănesc şi de aceea dimensiunile lor scad. În aprilie gonadele sunt bine
dezvoltate, dar reproducerea nu are loc încă. În cursul lunilor iunie –
iulie, dorsalele se înalţă şi se apropie, reproducerea are loc desigur la
scurt timp după aceasta, apoi animalele mor (Bănărescu, 1969).

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.1

Tabel nr. 64 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

Eudontomyzon mariae

2.

Informaţii specifice

Specia a fost identificată din Dunărea și lunca Dunării, fiind o specie cu

speciei

prezență semnificativă

Statutul de prezenţă

- rezident,

3.

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

- marginală,

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

- nativă,

[management]
6.

Abundenţă

- rară
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7.

Perioada de colectare

Aprilie – octombrie 2018

a datelor din teren
8.

Distribuţia speciei

Dunărea, lunca Dunării și canalul între Dunărea și Iezerul Mostiștea

[interpretare]
9.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
3.3.2. Herpetofaună
Triturus dobrogicus
Nr

Tabel nr. 65 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

1993

2

Denumirea științifică

Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)

3

Denumirea populară

Română: Tritonul dunărean, tritonul cu creastă dobrogean
Engleză: Danube Crested Newt

4

Descrierea speciei

Adultul. Este o specie de triton de dimensiuni mari, atingând
un maximum de 175,5 mm (Gherghel & Iftime, 2009a). Forma
corpului este tipică, de „șopârlă”, cu coada turtită lateral, utilizată la
înot. Corpul este alungit, având un aspect mai gracil și mai
„serpentiform” decât la specia foarte similară T. cristatus; spre
deosebire de aceasta din urmă, atunci când corpul este întins,
membrele anterioare și posterioare de pe aceeași latură a corpului nu se
ating. Pielea este de asemenea mai netedă ca la T. cristatus. Masculul
în rut are o creastă înaltă, dințată, pe corp și coadă, întreruptă în zona
pelviană. Femela nu are creastă. Coloritul este închis, brun-roșcat sau
brun-negricios dorsal, uneori mai deschis, până spre cărămiziu; laturile
sunt presărate cu puncte albe; ventral este portocaliu cu pete negre,
care au tendința de a fuziona longitudinal; culoarea neagră predomină
adesea. Gușa este neagră cu puncte albe. Masculii au o bandă sidefie
pe latura cozii (Fuhn, 1960; Tatole și colab., 2009).
Oul. Este învelit într-o capsulă gelatinoasă cu diametru de circa
4-5 mm; oul propriu-zis este alb. Este depus pe plante subacvatice,
îndoite pentru a proteja oul. Oul de T. dobrogicus este mai mic decât la
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alte specii din grupul T. cristatus (Sparreboom, 2014).
Larva. Larvele au membrana înotătoare caudală înaltă, coada
ascuțită, membrele cu degete lungi, bine dezvoltate. Linia laterală este
evidentă (Cvijanović și colab., 2015).
Biologie şi ecologie
Iese din hibernare în februarie-martie, intrând imediat în apă
pentru reproducere, care se încheie în mai-iunie; tritonii pot ieși din
apă la sfârșitul perioadei de reproducere, sau pot să mai rămână în apă,
uneori până toamna, sau pot chiar ierna în mediul acvatic. Pe uscat se
adăpostește în vegetație densă, stuf putred, bușteni, în mâl etc.
Reproducerea este caracterizată prin paradă nupțială cu „dans”
din partea masculului, fecundație internă cu transfer de spermatofor
fără amplex. Depune 100-200 ouă; dezvoltarea embrionară și larvară
sunt mai lente ca la T. cristatus (Sparreboom, 2014).
Specia tolerează prezența peștilor în habitat mai bine decât alte
specii de tritoni, trăind și în canalele Deltei (Fuhn, 1960); totuși este
vulnerabilă în fața speciei introduse Perccottus glenii (Litvinchuk &
Borkin, 2002).
5

Perioade critice

Perioada migrației către și dinspre bazinele acvatice de reproducere
(primăvara și vara-toamna); perioada dezvoltării larvelor, până la
metamorfoză (vara) (Iftime, 2010).

6

Cerinţe de habitat

Trăiește în regiuni de luncă joasă, deltă, zone inundabile etc., preferând
pentru reproducere diferite bazine acvatice: bălți, șanțuri, brațe moarte,
japșe, ape de inundație etc. În perioada terestră trăiește în vecinătatea
acestora, în stuf, plaur, pe sub bușteni, pietre etc. (Iftime, 2010;
Sparreboom, 2014).
Se hrănește cu diverse nevertebrate acvatice, uneori și cu tritoni mai
mici, d. ex. Lissotriton vulgaris (Cicort-Lucaciu și colab., 2005).

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.2

Tabel nr. 66 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

1993 - Triturus dobrogicus

2

Informaţii specifice

Trăiește în zone de luncă, luncă inundabilă, câmpie joasă. Se reproduce

speciei

în bălți, șanțuri și alte bazine acvatice mici.
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3

Statutul de prezenţă

Rezident

[temporal]
4

Statutul de prezenţă

Izolat

[spaţial]
5

Statutul de prezenţă

Nativă

[management]
6

Abundenţă

Redusă

7

Perioada de colectare

Martie 2018 – martie 2019

a datelor din teren
8

Distribuţia speciei

În zona Oltenița, Spanțov, Chiciu (Fuhn, 1960; Iftime & Iftime, 2007;

[interpretare]

Cogălniceanu și colab., 2013a).
Observații în proiect:
N44 07.875 E27 15.700 (1 ex. femel observat 21.04.2018)
N44 05.082 E26 45.510 (1 ex. mascul observat 5.05.2018)
Suprafața habitatului favorabil pentru speciei este apreciat la circa 20%
- 30% din suprafața totală a SCI-ului, adică la circa 2300-3400 ha (în
lunca inundabilă); totuși, a fost observat efectiv doar în două puncte
(vezi mai sus), ambele în lunca inundabilă a Dunării, și densitatea
speciei este în mod evident foarte mică peste tot.

9

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii

A se consulta Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii

Bombina bombina
Nr

Tabel nr. 67 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

1188

2

Denumirea științifică

Bombina bombina (L., 1758)

3

Denumirea populară

Română: Buhaiul de baltă (izvorașul) cu burtă roşie
Engleză: Fire-bellied Toad

4

Descrierea speciei

Adultul. Broscuță de talie mică (până la 4 cm), cu aspect
îndesat, are pe spate numeroși negi cu puncte negre (de fapt mici
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formațiuni cornoase boante, negre). Culoarea dorsală este brun-verzui
sau cenușiu-verzui cu pete mai închise; cea ventrală este neagră, cu
pete oranj sau roșii care nu confluează și cu numeroase puncte albe;
vârfurile degetelor sunt întotdeauna negre. Spre deosebire de specia
foarte asemănătoare B. variegata, are saci vocali (Fuhn, 1960; Tatole și
colab., 2009).
Ouăle au până la 7-8 mm împreună cu capsula gelatinoasă,
sunt semitranslucide și au o colorație brun-gălbuie (Fuhn, 1960).
Larva eclozează la circa o săptămână de la depunerea pontei;
dezvoltarea ei până la metamorfoză poate dura până la trei luni (Fuhn,
1960). Coloritul dorsal al larvelor este brun închis, cu două dungi
deschise (brun-deschis) longitudinale în dreptul ochilor, iar cel ventral
este alb murdar, cu pete închise brun-cenușii. Membranele înotătoare
ale cozii, privite lateral, prezintă o reticulaţie fină, neagră, ale cărei
linii se intersectează aproximativ în unghi drept (Fuhn, 1960;
observații personale).
Biologie şi ecologie
Iese din hibernare în martie, intrând imediat în apă pentru
reproducere. Aceasta poate dura până în iulie sau august, dar se încheie
în general mai devreme. Retragerea pe uscat pentru hibernare are loc în
octombrie. Hibernează în pământ, mâl, sub pietre, lemne etc. (Fuhn,
1960).
Reproducerea are loc în martie-aprilie. Realizează amplex
lombar; fecundația este externă. Femela depune 2 până la 3 serii a câte
80-100 ouă, în grămăjoare mici de pontă sau izolat, ouăle aderând la
plante sau ramuri submerse (Fuhn, 1960).
5

Perioade critice

Perioada de migrație spre și dinspre bălți (primăvara, toamna) precum
și perioada dezvoltare a larvelor (vara) (Iftime, 2010).

6

Cerinţe de habitat

Trăiește în regiuni de șes și dealuri joase, până la circa 400 m
altitudine. Este o broscuță predominant acvatică și diurnă. Folosește
pentru reproducere bălți, lacuri, șanțuri, băltoace etc., chiar și ape
temporare (Fuhn, 1960).
Se hrănește cu diverse mici nevertebrate, mai ales insecte, dar și mici
gasteropode (Cogălniceanu și colab., 2000b).

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.2
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Nr

Tabel nr. 68 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1.

Specia

1188 - Bombina bombina

2.

Informaţii specifice

Trăiește în zone de câmpie, luncă, luncă inundabilă. Se reproduce în

speciei

bălți, șanțuri, băltoace, permanente sau temporare.

Statutul de prezenţă

Rezident

3.

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

Larg răspândit

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

Nativă

[management]
6.

Abundenţă

Medie; în unele zone redusă, în altele ridicată.

7.

Perioada de colectare

Martie 2018 – martie 2019

a datelor din teren
8.

Distribuţia speciei

În zona Oltenița, Spanțov și Chiciu (Török, 2001; Iftime & Iftime, 2007;

[interpretare]

Cogălniceanu și colab., 2013a).
Observații în proiect:
N44 11.733 E27 03.548 (diverse habitate cu densitate variabilă: o baltă
cu 20 ex; în mlaștina mare, circa 100 ex în 31.03.2018, apoi 20-30/1000
m2 în 15.04.2018; reproducere cu succes în 2018, zeci de juvenili în
iunie 2018)
N44 07.875 E27 15.700 (exemplare observate în martie, mai, iunie
2018; nu s-a putut face o estimare numerică, dar este prezentă o
populație)
N44 11.849 E27 02.875 (un singur ex. observat în aprilie, dar apoi
observat juvenili în iunie 2018 - reproducere cu succes în 2018)
N44 11.852 E27 05.682 (4 ex.)
N44 12.219 E27 07.085 (20-30 masculi cântători/600 m2 în aprilie)
N44 12.500 E27 07.612 (specia f. aproape de sit, în apă care seacă – 2
șleauri de 2m2, cu 5 ex; se retrag, cel mai probabil, în sit la secare)
N44 12.918 E27 09.795 (specia prezentă, nu s-a putut face estimare
numerică)
N44 13.000 E27 10.146 (transect de sute de metri; populație numeroasă,
între 1 ex/2m2 și circa 6 ex/20m2)
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N44 13.058 E27 10.343 (specia detectată prin transect auditiv, nu s-a
putut estima numeric din cauza condițiilor improprii)
N44 13.312 E27 10.926 (densitate destul de mare, circa 1 ex/5m2)
N44 07.874 E27 15.701 (specia f. aproape de sit, în apă care seacă; circa
20-30 ex/100m2; se retrag, fără îndoială, în sit la secare)
N44 07.874 E27 15.701 (specia f. aproape de sit, în apă care seacă; circa
20-30 ex/100m2; se retrag, fără îndoială, în sit la secare)
N44 07.551 E27 14.193 (specia f. aproape de sit, în apă care seacă; circa
20-30 ex/100m2; se retrag, fără îndoială, în sit la secare)
N44 07.556 E27 13.278 (specia f. aproape de sit, în apă care seacă; circa
20-30 ex/100m2; se retrag, fără îndoială, în sit la secare)
N44 05.082 E26 45.510 (observat 5 masculi, nu s-a putut face o
estimare numerică)
N44 04.952 E26 43.857 (1 ex. într-o baltă mică)
N44 08.857 E26 58.163 (3-4 adulți, larve numeroase; reproducere cu
succes în 2018)
Suprafața habitatului favorabil pentru speciei este apreciat la circa 40% 45% din suprafața totală a SCI-ului, adică la circa 5000 ha (lunca
inundabilă, porțiuni importante din canalele din zona desecată de luncă,
în principal canalul paralel cu DN 31 și satele Dorobanțu-Rasa); totuși,
numai circa 10% din această arie (circa 500 ha) pot fi considerate a
constitui habitat optimal (de maximă densitate).
9.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10. Alte informaţii

A se consulta Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Hyla arborea
Nr.

Tabel nr. 69 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

1203

2

Denumirea ştiințifică

Hyla arborea (L., 1758). Diverse studii recente consider că populațiile
din afara arcului carpatic (și din alte zone europene limitrofe) aparțin
unei specii criptice, Hyla orientalis (Bedriaga,1890) (Stöck și colab.,
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2008; Stöck și colab., 2012; Gvoždík și colab., 2015; Speybroeck și
colab., 2016). Se folosește și formularea Hyla (arborea) orientalis
pentru a exprima dubiul asupra validității ca specie (mai ales conform
concepției biologice asupra specie) a lui H. orientalis. (H. orientalis
nu

are

deocamdată

un

cod

EUNIS

–

vezi

https://eunis.eea.europa.eu/speciestaxonomicbrowser.jsp?expand=46,4
821,1659,185939,1669&genus=Hyla#level_Hyla)
3

Denumirea populară

Română: Brotăcel, buratec
Engleză: European tree frog

4

Descrierea speciei

Adultul. Broscuță de talie mică (până la 4,5 cm), cu aspect
gracil,

pielea

netedă,

membre

lungi,

degete

terminate

cu

discuri/ventuze. Culoarea dorsală este în general verde (se poate
schimba în funcție de circumstanțe, până la brun, cenușiu, gălbui sau
chiar albastru); cea ventrală este albicioasă, O bandă lateral neagră sau
cafenie, cu muchie dorsaă alba, separă zona verde de colorație dorsală
de cea ventrală albicioasă. (Fuhn, 1960). Hyla arborea „stricto sensu”
(„propriu-zisă”) și Hyla (arborea) orientalis sunt morfologic practic
identice (Speybroeck și colab., 2016).
Ouăle au până la 4 mm împreună cu capsula gelatinoasă, sunt
semitranslucide și au o colorație alb-gălbuie (Fuhn, 1960).
Larva eclozează la circa 10-15 zile de la depunerea pontei;
dezvoltarea ei până la metamorfoză poate dura până la trei luni (Fuhn,
1960; Haltenorth, T., 1979). Coloritul dorsal al larvelor este măsliniu,
pete și reflexe aurii. Membranele înotătoare ale cozii sunt foarte înalte,
ochii mari (Fuhn, 1960; observații personale).
Biologie şi ecologie
Iese din hibernare în martie-aprilie, intrând imediat în apă
pentru reproducere. Aceasta poate dura până în iunie, apoi specia se
îndepărtează de apă, trăind în stuf, arbori, tufișuri. Retragerea pe uscat
pentru hibernare are loc în octombrie. Hibernează în pământ, frunzar,
gropi, sub rădăcini etc. (Fuhn, 1960).
Reproducerea are loc în aprilie-iunie. Realizează amplex
axilar; fecundația este externă. Femela depune 800-1000 ouă, în
grămăjoare mici de pontă de mărimea unei nuci, ouăle aderând la
plante sau ramuri submerse (Fuhn, 1960).
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5

Perioade critice

Perioada de migrație spre și dinspre bălți (primăvara, începutul verii)
precum și perioada dezvoltare a larvelor (vara).

6

Cerinţe de habitat

Trăiește în regiuni de șes și dealuri, dar și în regiuni montane, până la
circa 1000 m altitudine (Fuhn, 1960), exceptional 1450 m (Iftime &
Iftime, 2014). Este o broscuță predominant crepusculară/nocturnă, dar
are și activitate diurnă; are un mod de viață cățărător/arboricol, trăind
pe stuf, în arbori, arbuști etc. Folosește pentru reproducere bălți,
șanțuri, băltoace etc., chiar și ape temporare (Fuhn, 1960;
Cogălniceanu și colab., 2000).
Se hrănește cu diverse mici nevertebrate, mai ales insecte zburătoare
(homoptere mici, diptere, coleoptere mici) și aranee (Fuhn, 1960;
Cogălniceanu și colab., 2000).

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.2

Tabel nr. 70 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

1203 – Hyla arborea

2.

Informaţii specifice

Trăiește în zone cu ape stătătoare, dar și cu vegetație bogată și înaltă

speciei

(stuf, arbori, arbuști). Se reproduce în bălți, șanțuri, băltoace,
permanente sau temporare.

3.

Statutul de prezenţă

Rezident

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

Sporadic, pe arii largi.

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

Nativă

[management]
6.

Abundenţă

Redusă; local medie.

7.

Perioada de colectare

Martie 2018 – martie 2019

a datelor din teren
8.

Distribuţia speciei

În zona Oltenița, Chiciu, Călărași/Chiciu (Cogălniceanu și colab., 2000;

[interpretare]

Török, 2001; Iftime & Iftime, 2007; Cogălniceanu și colab., 2013a).
Observații în proiect:
N44 11.733 E27 03.548 (câteva exemplare auzite cântând)
N44 11.849 E27 02.875 (câteva exemplare auzite cântând)
N44 07.875 E27 15.700 (numeroase exemplare auzite cântând)
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N44 11.849 E27 02.875 (larve observate)
N44 07.789 E27 15.126 ( 1 exemplar auzit cântând)
N44 05.002 E26 42.381 (larve observate)
N44 08.688 E26 53.480 (larve observate)
Specia a fost observată în câteva puncte din sit, atât în lunca inundabilă
cât și pe canale interioare. Deși nu a fost observată pe ostroavele
Haralambie și Ciocănești (dat fiind dificultatea de acces), habitatul pare
a fi prielnic, fiind foarte similar cu cel în care specia este prezentă în
lunca inundabilă de pe malul românesc.
9.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii

A se consulta Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Emys orbicularis
Nr.

Tabel nr. 71 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

1220

2

Denumirea ştiințifică

Emys orbicularis (L., 1758)

3

Denumirea populară

Română: Țestoasă de apă (de baltă)
Engleză: Swamp Turtle

4

Adultul. Este o țestoasă cu aspect caracteristic, cu carapacea

Descrierea speciei

teșită, lungă până la 17 cm; colorația de bază este neagră, brunnegricioasă, brun-măslinie, chiar verzuie, cu puncte galbene mai dese
sau mai rare (Fuhn & Vancea, 1961; Tatole și colab., 2009; Sos, T.,
2011).
Ouăle au coaja tare, sunt alungite, albe și au circa 3-3,5 cm
diametrul lung și circa 2 cm diametrul scurt (Fuhn & Vancea, 1961).
Juvenilii eclozează la 3-4 luni de la depunerea pontei; au
forma mult mai rotundă a carapacei decât adulții și coada mult mai
lungă (Fuhn & Vancea, 1961; Sos, T., 2011).
Biologie şi ecologie
Iese din hibernare în martie – aprilie; reproducerea are loc
relativ repede, în apă. Ponta este depusă de femele în mai, iunie sau
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iulie. Femelele ies din apă și caută zone învecinate cu pante cu
expunere sudică, pământ afânat și vegetație rară, zone expuse soarelui
și ferite de inundație; uneori femelele parcurg distanțe considerabile în
căutarea acestor locuri. În Delta Dunării depun ouăle și în scorburile
sălciilor. Ponta cuprinde între 3 și 15 ouă. Hibernează cel mai adesea
în mâlul de pe fundul apelor, mai rar pe uscat, în pământ, sub rădăcini
de copaci etc. (Fuhn & Vancea, 1961; Sos, T., 2011).
5

Perioade critice

Perioada depunerii ouălor și a ecloziunii (primăvara, toamna) (Iftime,
2010).

6

Cerinţe de habitat

Trăiește în regiuni diverse, de la nivelul mării până în cel al dealurilor
înalte. Habitatul ei este reprezentat de ape dulci stătătoare sau lin
curgătoare: lacuri, bălți, iazuri, pâraie, brațe moarte ale unor cursuri de
apă, etc. (Fuhn & Vancea, 1961; Tatole și colab., 2009; Sos, T., 2011).
Se hrănește cu diverse nevertebrate: insecte (mai ales larve de diptere),
viermi, crustacee, melci, dar și pești, amfibieni, mici mamifere,
cadavre (Fuhn & Vancea, 1961; Sos, T., 2011).

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.2

Tabel nr. 72 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

1220 – Emys orbicularis

2.

Informaţii specifice

Trăiește în zone de câmpie, luncă, luncă inundabilă, în diverse bazine

speciei

acvatice; depune ouăle pe pante însorite învecinate.

Statutul de prezenţă

Rezident

3.

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă

Larg răspândită

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă

Nativă

[management]
6.

Abundenţă

Medie; local ridicată.

7.

Perioada de colectare a

Martie 2018 – martie 2019

datelor din teren
8.

Distribuţia speciei

În zona Dorobanțu și Chiciu (Fuhn & Vancea, 1961; Török și colab.,

[interpretare]

2013).
Observații în proiect:
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N44 13.199 E26 55.802 – 2 ex/100 metri liniari pe canal
N44 11.804 E27 00.733 (transect de sute de metri, specia prezentă
peste tot; densitate variabilă, 4/100 metri liniari pe canalul mare, 1/100
m pe cel mic)
N44 11.733 E27 03.548 (transect de sute de metri, specia prezentă
peste tot: 8 ex/100 m liniari transect în canalul mare, 1 exemplar în
mlaștina alăturată, 1 în lacul din parc)
N44 07.875 E27 15.700

(la două treceri s-a văzut câte un

exemplar)
N44 12.433 E26 58.405 (transect de sute de metri, specia prezentă
peste tot; 5/500 metri liniari pe canalul mare, 12/500 m pe cel mic)
N44 11.719 E27 04.418 (transect de sute de metri, specia prezentă
peste tot; 5/500 metri liniari pe canalul mare, 1/100 m pe cel mic)
N44 11.852 E27 05.682 (transect de sute de metri, specia prezentă
peste tot; 13/500 m pe canal mic)
N44 12.500 E27 07.612 (specia f. aproape de sit, în apă care seacă – 8
ex/100 m liniari transect; țestoasele se retrag, cel mai probabil, în sit la
secare)
N44 12.604 E27 09.024 (transect de 2 km pe canal, specia prezentă
peste tot; densitate 3 ex/75 m unde exista vizibilitate)
N44 13.078 E27 10.401 (transect de 3,5 km pe canal, specia prezentă
sporadic; densitate mică, 3 ex/3,5 km)
N44 05.082 E26 45.510 (specia n-a fost văzută aici, dar localnicii spun
că este)
N44 18.108 E26 49.667 (transect de sute de metri, specia prezentă
peste tot dar densitate variabilă, într-o zonă nu au fost observate deși
habitat favorabil, în alta 3/50 metri liniari țărm, în alta 4/100 m liniar
i țărm)
Suprafața habitatului favorabil pentru speciei este apreciat la circa 70%
din suprafața totală a SCI-ului, adică la circa 8062,56 ha (lunca
inundabilă, porțiuni importante din canalele din zona desecată de luncă,
în principal canalul paralel cu DN 31 și satele Dorobanțu-Rasa; de
asemenea unele zone de țărm ale Iezerului Mostiștea, posibil și ale
lacului Gălățui); totuși, numai circa 10% din această arie (circa 800
ha – majoritatea pe canale) pot fi considerate a constitui habitat optimal
164

(de maximă densitate); observațiile de mai sus sunt concentrate în
general în aceste zone de maximă densitate.
9.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10.

Alte informaţii privind

A se consulta Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
3.3.3. Avifaună
Accipiter nisus
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui și Rezervațiile Naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 73 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 840, Cod Natura 2000 A086

2

Denumirea

Accipiter nisus

ştiințifică
3

Denumirea populară Uliu păsărar

4

Descrierea speciei

Este o pasare de prada de talie mica, cu o lungime de 28-38 de centimetri
si cu o deschidere a aripilor de 58-80 de centimetri. Femela cantareste
intre 185 si 342 de grame si este cu 25% mai mare decat masculul, care
poate avea intre 110 si 196 de grame. Aripile scurte si largi au varfuri
rotunjite, iar coada este lunga. Masculul are pieptul de culoare maronie
rosiatica, iar spatele gri. Femela este maronie cu pieptul albicios vargat cu
dungi gri. Ambii au ochii si picioarele galbene. Vaneaza pasari mici si
uneori mamifere de talie mica.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită

în perioada de cuibărit și creșterea

puilor
Clocitul este asigurat de femelă timp de 32-35 de zile, începând de la
depunerea celui de-al doilea sau al treilea ou. Masculul înlocuieşte femela
la clocit pentru scurte perioade de timp, în rest el se ocupă cu
aprovizionarea acesteia cu hrană. În general clocitul durează 42 de zile
până apare ultimul pui din ou.
Juvenilii au primul puf scurt şi alb, cel de al doilea puf fiind mai lung, cu
aspect lânos, brun pe spate şi alb pe burtă. În primele 4-5 zile sunt
acoperiți şi hrăniți numai de către femelă. La vârsta de 13-28 de zile le
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cresc penele, din a 15-a zi pot mânca singuri hrana adusă de ambii părinți,
iar din a 32-a zi pot zbura. După părăsirea cuibului mai depind încă de
părinți cca 27 de zile, fiind hrăniți de către aceştia. Există o singură
generație de pui într-un an, neexistând pontă de înlocuire.
6

Cerinţe de habitat

Cuibăreşte în special în zona colinară mai înaltă, mai ales în Transilvania,
întâlnindu-se şi în pădurile dese de la câmpie (unde însă cuibăreşte în
număr mai mic). Preferă pădurile de conifere şi pădurile mixte, plantațiile
de pin, parcurile cu arbori mari sau grupurile de copaci izolați.

7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 11.2.2.3

protejată

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
Rezervația Naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația Naturală Ostrovul Haralambie

Nr

Tabel nr. 74 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

Accipiter nisus

2

Informaţii specifice Preferă pădurile de conifere și pădurile mixte. În situl ROSPA0021 a
speciei

3

fost observat doar căutând hrană, în special în zona eleșteielor.

Statutul de prezenţă rezident
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Uliul păsărar a fost observat în situl ROSPA0021 în zona eleșteielor,
căutând hrană. Pădurea de pe Ostrovul Ciocănești reprezintă un habitat
benefic pentru reproducerea speciei.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
166

privind sursele de
informaţii
Accipiter gentilis
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 75 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

839

2

Denumirea ştiințifică

Accipiter gentilis

3

Denumirea populară

Uliu porumbar

4

Descrierea speciei

Se remarcă aripile relativ scurte și coada lungă, cu penajul subcodale
alb și stufos. Penajul masculului este asemănător cu al femelei are mici
diferențe de nuanță, cu spatele gri, iar partea inferioară dungată alb cu
negru, dungile acoperă și partea superioară a picioarelor. Coada este de
culoare gri cu benzi negre pe transversală, iar vârful cozii negru. Ciocul
este negru și încovoiat cu baza galbenă, iar capul de culoare gri cu
sprânceană albă. Lungimea corpului este de 55-61 cm, iar anvergura
aripilor este de 98-115 cm, cu o masă corporală de 631-1364 g.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor (aprilie-iulie)
Specie monogamă. Cuibul este ocupat încă din februarie-martie şi
capătă proporții datorită faptului că anual este renovat cu materiale noi.
Are o formă caracteristică, fiind conic cu marginea acoperită de frunze
şi ramuri verzi. Depune 2-5 ouă, de culoare palid-albăstruie, prin lunile
martie-aprilie, mai rar prin mai, la interval de 2-4 zile. Clocitul durează
35-38 de zile, fiind asigurat mai mult de femelă. Masculul aduce hrană
la cuib şi schimbă ramurile ofilite cu altele proaspete. Timp de 8-10
zile femela stă pe cuib şi hrăneşte puii numai cu vânatul adus de către
mascul. Juvenilii de la vârsta de 18 zile încep să se hrănească singuri
din prada adusă de femelă, masculul ocupându-se în această perioadă
mai mult de supravegherea teritoriului şi a cuibului. Puii devin total
independenți după 70-77 de zile, moment în care părăsesc teritoriul
părinților.

6

Cerinţe de habitat

Este o specie răspândită de la câmpie până în Carpați, în etajul alpin şi
subalpin. Habitatele favorabile pentru cuibărit sunt pâlcurile de pădure
din zona colinară, cu copaci bătrâni de răşinoase, intercalate de poieni
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mari şi spații deschise adiacente în care vânează de preferință. Evită
interiorul masivelor pădurilor dese sau uniforme şi spațiile deschise de
mari dimensiuni. În unele țări această specie s-a adaptat la mediul
urban, unde şi cuibăreşte.
7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care Rezervația Naturală Ostrovul Ciocănești
se regăsește

Rezervația Naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 76 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

Accipiter gentilis

2.

Informaţii

specifice Specie observată de o singură dată în mai în zona eleșteielor.

speciei
3.

Statutul de prezenţă Specie rezidentă în România.
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Izolată.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

Prezență certă. Efectivul estimate la nivelul SPA-ului (incluzând
Ostrovul Ciocănești), este de 0-1 perechi cuibăritoare.

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Uliul porumbar poate să cuibărească în păduri. Pentru hrănire poate

[interpretare]
9.

Distribuţia

folosi toată suprafața sitului.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
Acrocephalus arundinaceus
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 77 - Tabelul A: Date generale ale speciei
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Nr Informaţie/Atribut

Descriere

1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 842 , Cod Natura 2000 A298

2

Denumirea

Acrocephalus arundinaceus

ştiințifică
3

Denumirea populară Lăcar mare

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
De regulă, perioada de reproducere începe în martie-aprilie în funcție de
arealul unde se află. Masculul atrage femela prin cântecul său puternic. O
dată formată perechea, acesta continuă să cânte pentru marcarea
teritoriului. De regulă este o specie monogamă, totuși se cunosc situații
când masculul a avut 2 sau 3 partenere. Cuibărește în stuf unde femela
construiește cuibul în formă de coș la o înălțime de 60-120 cm deasupra
apei. Acesta este țesut din iarbă, puf, pânză de păianjen și frunze. Pe
interior cuibul este căptușit cu frunze, păr, puf , uneori chiar și pene.
Femela depune la sfârșitul lunii mai 3-6 ouă de culoare verde-gălbui,
verde-albăstrui sau albastre cu pete de nuanțe diferite. Incubația durează
14 zile și este asigurată de ambii parteneri. Puii sunt hrăniți timp de 1214 zile după care păsăresc cuibul.

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 78 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
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Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Specia

Acrocephalus arundinaceus

2

Informaţii specifice Traieste in zone cu vegetatie acvatica, in special in zonele cu stuf si
speciei

trestie, în zone cu adâncime mică a apei, la nivelul ariei naturale
protejate având la dispoziție zone importate cu aceste particularități de
habitat. În situl ROSPA0021 are o distribuție largă în zona eleșteielor și
pe canal.

3

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Lăcarul mare a fost observat frecvent în habitatele de stufăriș din zona
Distribuţia speciei

eleșteielor și pe canal din ROSPA0021, iar în ROSPA0055 a fost

[interpretare]

observant frecvent în habitatele de stufăriș din zona nordică a lacului.
Este o specie cuibăritoare.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Acrocephalus palustris
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.
Tabel nr. 79 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Speciei - EUNIS Cod EUNIS – 1059, Cod Natura 2000 A123

2

Denumirea ştiinţifică

Acrocephalus palustris

3

Denumirea populară

Lăcar de mlaştină

4

Descrierea speciei

Specie de talie mică cu o lungime a corpului de aproximativ 13 cm.
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Ca și caractere distinctive: capul este ascuțit cu frunte plană și cioc
subțire, lung. Dorsal este maroniu uniform și ventral alb-gălbui, cu un
ton mai cald pe flancuri și subcodale. Sprânceana este deschisă, scurtă
și puțin vizibilă, aceasta nu depășește de obicei ochiul, prezintă un
lorum închis. Creștetul și spatele sunt maronii, de regulă cu o tentă
gri-măslinie, în timp ce târtița este mai deschisă, un maro cald. Sexele
sunt asemănătoare, nu se pot diferenția în teren. Vara târziu pot fi
diferențiați prin penajul uzat, mult mai gri-maroniu dorsal și gălbui pe
flancuri.
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat



Pierderea și alterarea habitatului.



Poluarea apelor.



Gestionarea defectuoasă a apelor.



Perturbarea antropogenă.

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care ROSPA0055 Lacul Gălățui
se regăsește

Tabel nr. 80 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
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Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Specia

Acrocephalus palustris

2

Informaţii specifice Preferă vegetaţia densă și relativ înaltă, format mai ales din urzică
speciei

(Urtica), Filipendula sp. sau mărăcine (Rubus fructicosus), adeseori în
proximitatea copacilor sau a tufelor mai înalte.

3

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă izolat
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

rară
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia

speciei

[interpretare]
9

Distribuţia

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

speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Acrocephalus scirpaceus
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 CIocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 81 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 847 , Cod Natura 2000 A297

2

Denumirea

Acrocephalus scirpaceus

ştiințifică
3

Denumirea populară Lăcar de stuf

4

Descrierea speciei

Specie de talie mică cu o lungime a corpului de aproximativ 13 cm. Ca și
caractere distinctive: capul este ascuțit cu frunte plană și cioc subțire,
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lung. Dorsal este maroniu uniform și ventral alb-gălbui, cu un ton mai
cald pe flancuri și subcodale. Sprânceana este deschisă, scurtă și puțin
vizibilă, aceasta nu depășește de obicei ochiul, prezintă un lorum închis.
Creștetul și spatele sunt maronii, de regulă cu o tentă gri-măslinie, în
timp ce târtița este mai deschisă, un maro cald. Sexele sunt
asemănătoare, nu se pot diferenția în teren. Vara târziu pot fi diferențiați
prin penajul uzat, mult mai gri-maroniu dorsal și gălbui pe flancuri.). Își
procură hrana de pe vegetație sau din aer, pe teritoriile din jurul cuibului;
ocazional iese la vânătoare pe terenurile agricole sau în tufărișurile din
apropiere. Consumă insecte și larvele lor, mai ales diptere și păduchi de
frunze, dar și păianjeni, viermi sau melci. Ocazional alege și hrană
vegetală (fructe, semințe și flori). Ca și ceilalți lăcari, poate imita
glasurile altor specii de păsări.
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3
în ROSPA0021 CIocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 82 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
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Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Specia

Acrocephalus scirpaceus

2

Informaţii specifice Ocupă habitatele cu stufăriș vechi, de-a lungul lacurilor, râurilor,
mlaștinilor și canalelor, deseori procurându-și hrana din habitatele

speciei

deschise cu tufăriș din apropierea acestora. Rar apare și pe terenurile
agricole. În situl ROSPA0021 poate fi întâlnit în zona eleșteielor și pe
canal. La nivelul ariei naturale protejate ROSPA0105 are la dispoziție
habitate cu favorabilitate, fiind întâlnită în zonele cu stuf, pe toată
suprafața rezervației.
3

Statutul de prezenţă Reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

9

Distribuţia speciei

Lăcarul de stuf a fost observat frecvent în habitatele de stufăriș din zona

[interpretare]

eleșteielor și pe canal. Este o specie cuibăritoare.

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Acrocephalus schoenobaenus
Specia se regăsește în siturile Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre și ROSPA0055
Lacul Gălățui
Tabel nr. 83 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 846, Cod Natura 2000 A295

2

Denumirea

Acrocephalus schoenobaenus

ştiințifică
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3

Denumirea populară Lăcar mic

4

Descrierea speciei

Specie de talie mică cu lungimea corpului de 11.5 – 13 cm și o anvergură
de 19 cm. Are o sprânceană distinctă , lungă cu un colorit alb-murdar,
sau alb-gălbui care contrastează cu creștetul mai întunecat. Spatele
prezintă striuri întunecate, șterse.

În zbor se poate observa târtița

maroniu-gălbuie. Creștetul este întunecat pe laturi, formând o bandă mai
deschisă, maronie, pe centru. Sexele nu pot fi diferențiate în teren.
Juvenilul poate fi diferențiat de adult prin pete mai întunecate. Toamna
prezintă un penaj mai curat, nou, în comparație cu adultul la care este
mai uzat, șters.
5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Perioada de cuibărit începe în aprilie. Cuibărește în vegetație densă și
joasă, de regulă aproape de apă sau în văi umede, incluzând vegetația din
apropierea bălților, a cursurilor de apă sau a canalelor, în mlaștini de șes
cu păpuriș și stufăriș. Mai rar cuibărește și în habitate mai uscate precum
livezi, garduri vi, tufărișuri dense , situate totuși la mai puțin de 500 de m
de-un habitat acvatic. Este o specie predominant monogamă. Teritoriul
este destul de restrâns de aproximativ 100-200 de metrii pătrați. Cuibul
este construit exclusiv de femelă fiind situat la 10-70 de c deasupra
terenului mlaștinii, printre ierburi înalte. Are forma unei cești adânci și
este suspendat pe tulpini înalte. Pe interior este căptușit cu puf de
mamifere sau inflorescențe de stuf. În general femela depune 5-7 ouă pe
care le clocește timp de 13-15 zile. Puii sunt hrăniți până la vârsta de 2530 de zile după care devin independenți.

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui

Tabel nr. 84 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
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Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Specia

Acrocephalus schoenobaenus

2

Informaţii specifice Preferă habitatele umede cu stufăriș dar și malurile cu vegetație palustră
speciei

înaltă. În situl ROSPA0021 are o distribuție largă în zona eleșteielor, iar
în ROSPA0055 are o distribuție egală cu zonele acoperite de stuf şi
vegetaţie palustră..

3

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

În cadrul ROSPA0021 lăcarul mic a fost observat frecvent în habitatele
Distribuţia speciei

de stufăriș din zona eleșteielor. În stufărișul de pe canal o fost

[interpretare]

identificat o singură dată. În ROSPA0055 lăcarul mic a fost observat
frecvent în habitatele de stufăriș din zona nordică a lacului.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Actitis hypoleucos
Specia se regăsește în ariile protejate ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea
Mostiștea.
Nr

Tabel nr. 85 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 848, Cod Natura 2000 A168

2

Denumirea ştiinţifică

Actitis hypoleucos

3

Denumirea populară

Fluierar de munte

4

Descrierea speciei

Are o lungime a corpului de 19-21 de centimetri, o anvergura a
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aripilor de 38-41 de centimetri si o masa corporala medie de 50 de
grame. Partile superioare ale corpului au culoarea maronie, iar burta
si pieptul sunt albe. Ciocul este lung si drept, cu o baza de culoare
deschisa si varfuri negre, picioarele au culoarea gri-verzuie cu un
inel alb, vizibil doar de aproape. In iarna, penajul capata o culoare
maronie care bate in masliniu. Se hraneste cu nevertebrate, pesti,
amfibieni si unele plante.
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Specia este caracteristică zonelor sărace în vegetație de la marginea
râurilor, a pâraielor și a lacurilor. Prezența sa este mai neașteptată
în ținuturile montane, unde caută apropierea cursurilor de apă. În
timpul iernii poate fi găsită într-o varietate de habitate, inclusiv în
estuare, mlaștini sărate, locuri umede aflate în apropierea coastelor
sau în interiorul continentului. Este auzită adesea deasupra solului,
zburând la mari înălțimi în timpul migrației nocturne. Este o pasăre
de obicei solitară, întâlnindu-se uneori și în grupuri de câteva
exemplare.

7

Fotografii

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 86 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

2

Informaţii
speciei

Actitis hypoleucos
specifice Specia este caracteristică zonelor sărace în vegetație de la marginea
râurilor, a pâraielor și a lacurilor, situație similară cu cea regăsită în
zonele în care specia a fost identificată în rezervația naturală
ROSPA0105, aceasta utilizând în principal zona malurilor, dar nu și
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în situl ROSPA0055.
3

Statutul

de

prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj

de

prezenţă izolată

de

prezenţă nativă

[temporal]
4

Statutul
[spaţial]

5

Statutul

[management]
6

Abundenţă

Prezență certă

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Specia a fost observată în situl ROSPA0055, pe malul estic al
Distribuţia

speciei

[interpretare]

lacului. Specia apare ocazional în sit, pe malul lacului, în timpul
migrației. Pentru ROSPA0105 specia este întâlnită in zone din
lungul malurilor, în special in zonele deschise, acolo unde apa are o
adâncime mică.

9

Distribuţia speciei [harta Hărțile distribuției speciei sunt prezente în Anexa 3.12
distribuţiei]

10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Alauda arvensis
Specia se regăsește în siturile Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea
Mostiștea.
Nr

Tabel nr. 87 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 853, Cod Natura 2000 A247

2

Denumirea ştiinţifică

Alauda arvensis

3

Denumirea populară

Ciocârlie de câmp

4

Descrierea speciei

Coloritul este în general maro deschis, cu pete dese întunecate, cu
abdomen alb și cu marginea posterioară a aripii albicioasă. Pe cap
are o creastă mică în comparație cu ciocârlanul a cărui creastă este
mult mai accentuată. Lungimea corpului este de 18-19 cm, iar
anvergura aripilor este de 30-36 cm, cu o masă corporală de 45-55 g.
Longevitatea maximă atinsă în sălbăticie este de 10-11 ani.
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5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 88 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Alauda arvensis

2

Informaţii specifice speciei

În general, ciocârlia de câmp este asociată cu terenurile
agricole, dar poate fi identificată și în pajiști sau lunci, la
periferia terenurilor mlăștinoase, în stepe și dune sau în regiuni
cu defrișări extensive. Evită însă pădurile și habitatele xerice.

3

Statutul

de

prezenţă reproducere

[temporal]
4

Statutul de prezenţă [spaţial]

5

Statutul

de

Larg răspândită

prezenţă nativă

[management]
6

Abundenţă

comună
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7

Perioada

de

colectare

a octombrie 2017 – martie 2019

datelor din teren
8

Distribuţia

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

[interpretare]
9

Distribuţia

speciei

[harta Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

distribuţiei]
10

Alte

informaţii

privind A se vedea Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Alcedo atthis
Specia se regăsește în siturile Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea
Mostiștea și Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Nr

Tabel nr. 89 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 855, Cod Natura 2000 A229

2

Denumirea ştiinţifică

Alcedo atthis

3

Denumirea populară

Pescăraș albastru

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 17 – 19,5 cm si o greutate de 34 – 46 g.
Anvergura aripilor este de circa 24 – 28 cm. Adulţii au înfățişare
similara, cu o singura excepție, femela având o pata roşie la baza
mandibulei. Penajul de pe spate, apare in funcţie de direcţia razelor
de lumina, albastru sau verde strălucitor, fiind o apariţie ce
impresionează. Pe piept si abdomen este portocaliu – roşiatic. Se
hrănește cu peste si nevertebrate. Se hraneste cu peste si nevertebrate.
Longevitatea maxima cunoscuta in salbaticie este de 21 de ani, insa
doar un sfert dintre adulti, traiesc mai mult de un sezon.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.
Ambele sexe contribuie la construirea cuibului în malurile apelor, în
galerii de aproximativ 1 m lungime. La capătul acestora este săpată o
cameră mai largă și rotundă, în care femela depune ponta în lunile
aprilie–mai. Cele 6-7 ouă sunt clocite cu rândul de către ambii
părinți. Dimensiunea unui ou este de 22 x 19 mm. Perioada de
incubație este de 19-21 de zile, fiind asigurată de către ambele sexe în
timpul zilei, pe timpul nopții clocind femela.
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Puii rămân în cuib 24-27 de zile și pe măsură ce cresc vin la
marginea tunelului pentru a fi hrăniți. În condiții favorabile specia
poate să aibă două și chiar trei ponte pe an.
6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația Naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația Naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 90 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

2.

Informaţii

Alcedo atthis
specifice Habitatele preferate pentru cuibărit sunt reprezentate de pâraie, râuri
mici și canale cu maluri abrupte și nisipoase în care își sapă cuibul.

speciei

La nivelul ariei protejate ROSPA0105 specia are la dispoziție zone
cu favorabilitate pentru instalarea cuiburilor, respectiv pentru hrană
sau odihnă, iar în ROSPA0055 a fost observată doar hrănindu-se. De
asemenea, specia a fost identificată și în habitatele rezervației
naturale Ostrovul Ciocănești, la malul suprafețelor de apă deschisă.
3.

Statutul

de

[temporal]
4.

Statutul

prezenţă Reproducere pentru ROPSA0055 și ROSPA0105
Rezidentă pentru Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești

de

prezenţă Marginală pentru ROSPA0055 și larg răspândită pentru ROSPA0105

de

prezenţă nativă

[spaţial]
5.

Statutul

[management]
6.

Abundenţă

Comună

7.

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
181

datelor din teren
8.

Distribuţia

speciei În urma aplicării metodologiilor, specia a fost observată în ambele

[interpretare]

situri. Specia are la dispoziție în ROSPA0105 habitate cu
favorabilitate pentru cuibărit, hrană și odihnă, variabilele de mediu
existente aici fiind oportune pentru prezența speciei. În ROSPA0055
sunt prezente habitate adecvate de ciubărit pe doar malurile abrupte.
În cadrul rezervației naturale Ostrovul Ciocănești este prezentă
pretutindeni la malul suprafețelor de apă deschisă, unde sunt
tufe/arbori.

9.

Distribuţia

speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezente în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Anas acuta
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 91 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 864, Cod Natura 2000 A054

2

Denumirea

Anas acuta

ştiințifică
3

Denumirea populară Rață sulițar

4

Descrierea speciei

Specie de rață de dimensiuni medii spre mari ce se hrănește la suprafața
apei. Ușor de recunoscut după corpul zvelt cu aripi lungi și subțiri cu
coada lungă și ascuțită, în special la mascul. Gâtul este lung și subțire,
capul mic cu cioc de culoare neagră. Masculul adult, în penaj nupțial este
inconfundabil, cu rectricele centrale foarte lungi , capul și partea
superioară a gâtului maronii, pieptul și partea superioară a pieptului albe,
cu o prelungire subțire ce ajunge pe laturile gâtului până pe cap. Oglinda
este verde închis , tivită cu alb în față și ruginiu închis în spate, la baza
secundarelor. Femela adultă este asemănătoare cu rața mare dar mai
zveltă cu solzi și pete maronii. Ciocul este mai mic, gri închis spre negru,
capul maroniu uniform contrastând cu penajul gri închis al corpului. .
Oglinda este maro închis cu o bandă terminală lată, albă. Masculul adult
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în penaj de eclipsă este asemănător cu femela adultă dar menține
coloritul de pe partea dorsală a aripii, iar scapularele sunt lungi și gri.
Juvenilul este asemănător cu femela adultă dar cu solzi mari pe partea
dorsală și dungi ușor difuze. Oglinda albă este mult îngustată.
5

Perioade critice

În țara noastră specia este întâlnită în perioada iernii și de pasaj.

6

Cerinţe de habitat

Este o specie migratoare în toată partea nordică a arealului de distribuție,
iar, în partea sudică sunt și perechi sedentare. În perioada de cuibărit,
această specie preferă habitatele continentale acvatice, cu apă dulce sau
sărată de mică adâncime care sunt deschise și situate în zone de joasă
altitudine de pajiște, tundră sau stepă. În perioada de iernare specia
staționează în zone costiere, delte, estuare, terenuri inundate, lagune și
lacuri care au în apropiere terenuri agricole.

7

Fotografii

8

Aria

protejată

A se consulta Anexa 11.2.2.3

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 92 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Anas acuta

2

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

speciei

terenuri agricole.
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă Nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
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8

Specia poate apărea ocazional în situl ROSPA0021, în zona eleșteielor
și pe cursul Dunării din apropierea Ostrovului Ciocănești. În urma
aplicării metodologiilor, specia a fost observată o singură dată în sit, în
Distribuţia speciei

număr de 2 exemplare, pe lacul mare aparținător eleșteielor.

În situl

[interpretare]

ROSPA0055 specia poate apărea ocazional, pe toată suprafaţa lacului,
în timpul migrației. Pentru situl ROSPA0105 specia este întâlnită în
zonele umede, unde apare atât în pasaj, cât și în sezonul hiemal până la
înghețul apei.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Anas clypeata
Specia este regăsită în siturile Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre, ROSPA0055
Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 93 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 866, Cod Natura 2000 A056

2

Denumirea

Anas clypeata

ştiințifică
3

Denumirea populară Rață lingurar

4

Descrierea speciei

Rață de dimensiuni medii cu o lungime a corpului de 43 - 56

cm și o

anvergură de 70 - 85 cm. Caracteristic speciei este ciocul lung și lățit la
vârf, dând un aspect masiv atunci când înoată sau zboară. Masculul adult
cuibăritor este inconfundabil datorită coloritului său: capul este verde cu
irizații, pieptul alb, abdomenul și flancurile au un colorit castaniu.
Supraalarele sunt albastre iar oglinda verde mărginită cu alb în față și
negru în spate (vârful secundarelor). Femela adultă este asemănătoare cu
rața mare , exceptând ciocul foarte mare, proeminent și abdomenul este
maro închis, contrastând cu subalarele albe. Oglinda are un colorit verzui
șters, fără bandă

terminală albă. Supraalarele sunt gri verzui, șters.

Masculul adult în eclipsă m este asemănător cu femela adultă, diferență
fiind abdomenul și flancurile care au o tentă pronunțată roșcată, capul

184

mai închis și albastrul de pe aripă, prezent. Juvenilul este asemănător cu
femela adultă dar creștetul și partea dorsală gâtului sunt întunecate, iar
abdomenul ușor mai deschis.
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Nr

Tabel nr. 94 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

Anas clypeata

2

Informaţii specifice Specie întâlnită în pasaj și perioada de iarnă, care prezintă preferințe
185

speciei

pentru habitatele acvatice, în general, cu adâncime mică. În situl
ROSPA0021, eleșteiele îndeplinesc condiții optime pentru specie.

3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Izolată pentru ROSPA0021, ROSPA0055 și larg răsândită pentru
[spaţial]

5

ROSPA0105

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

9

Distribuţia speciei

Specia a fost observată de mai multe ori în situri în zona suprafețelor

[interpretare]

acvatice. Efectivele ridicate sunt întâlnite în perioada pasajului.

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Anas crecca
Specia este regăsită în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și Rezervațiile naturale Ostrovul
Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 95 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 867, Cod Natura 2000 A052

2

Denumirea

Anas crecca

ştiințifică
3

Denumirea populară Rață mică

4

Descrierea speciei

Rata mica este o specie cu o răspândire foarte larga, arealul ei cuprinde
toata Europa, America de Nord şi Asia. Cuibărește în partea nordica şi
temperata a arealului. În Romania, poate fi întâlnita în special în pasaj şi
perioada de iarna, intr-o varietate de habitate acvatice: ape costiere de
mica adâncime, lacuri naturale şi artificiale, iazuri, estuare, delte, lagune

186

şi mlaștini. În perioada de cuibărit exista populații de mici dimensiuni în
Transilvania

şi nordul Moldovei, în zonele acvatice montane,

depresionare şi de coasta. Migratia de tomana incepe din iulie pentru
exemplarele care nu au reusit sa se reproduca dar culmineaza in
octombrie-noiembrie. Se intorc din cartierele de iernare in martie-aprilie.
Rata mica este o specie omnivora. In perioada de cuibarit hrana este
predominat formata din mici nevertebrate, moluste, crustacee, larve. In
perioada de iarna se hraneste si cu seminte de plante acvatice, resturi de
plante, seminte de pe terenurile agricole.
5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de pasaj și iernat.

6

Cerinţe de habitat

Este o specie foarte gregară în afara perioadei de cuibărit, adunându-se în
stoluri de diferite dimensiuni. Specie predominant migratoare, în special
populațiile nordice. În partea de sud a arealului există mici populații
sedentare. Migrația de toamnă începe din luna iulie pentru exemplarele
care nu au reușit să se reproducă și culminează în lunile octombrienoiembrie. Se întorc din cartierele de iernare în lunile martie-aprilie. În
perioada de iarnă poate fi întâlnită și pe ape deschise, lacuri, delte,
câmpii inundate.

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația Naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația Naturală Ostrovul Haralambie

Nr

Tabel nr. 96 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

2

Informaţii specifice Specie întâlnită în pasaj, cu preferință ridicată pentru zone costiere,
speciei

3

Anas crecca

delte, estuare, terenuri inundate, lagune și lacuri cu vegetație bogată.

Statutul de prezenţă Odihnă, hrănire/pasaj și în ROSPA0105 inclusiv iernat
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Izolată pentru ROSPA0021, ROSPA0055, Ostrovul Ciocănești și larg
[spaţial]

5

răspândită pentru ROSPA0105

Statutul de prezenţă nativă
187

[management]
6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Specia este întâlnită frecvent în perioada pasajului în toate ariile
Distribuţia speciei

protejate, în special în zona suprafețelor acvatice. Pe timp de iarnă pot

[interpretare]

fi observate ocazional grupuri mari și pe cursul Dunării, din apropierea
Ostrovului Ciocănești și în ROSPA0105.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Anas penelope
Specia se regăsește în siturile Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre și ROSPA0105
Valea Mostiștea.
Tabel nr. 97 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 868, Cod Natura 2000 A050

2

Denumirea

Anas penelope

ştiințifică
3

Denumirea populară Rață fluierătoare

4

Descrierea speciei

Rață de dimensiuni medii cu o lungime a corpului de 45 – 51 cm și o
anvergură de 75 – 86 cm. Caracteristice sunt gâtul scurt, cap rotund și
relativ mare, cioc scurt și coadă ascuțită. În timpul zborului se pot
observa cu ușurință aceste caractere, adăugându-se gâtul subțire aripile
ascuțite, iar partea distală a aripii este, în general îndreptată spre înapoi.
În orice penaj este vizibilă pata albă de pe abdomen. Axilarele și
subalarele sunt de un alb murdar. Masculul adult cuibăritor este ușor de
recunoscut după capul și gâtul castanii , fruntea și creștetul sunt crem –
gălbui, pieptul gri – roziu, restul corpului este gri , cu posteriorul negru.
În zbor este caracteristic o pată mare albă și oglinda verde. Femela adultă
are un penaj maro – roșcat și gri șters. , cele mai bune caractere sunt:
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penaj întunecat, ciocul mic, gri – albăstrui întunecat cu vârful negru, și
abdomenul alb, evidențiat prin contrast cu laturile corpului. Oglinda este
închisă și ștearsă. Masculul adult în eclipsă este asemănător cu femela ,
dar își menține albul pe partea dorsală a aripilor și penajul cu o tentă mai
roșiatică. Juvenilul asemănător cu femela dar albul de pe partea ventrală
cu urme șterse, iar oglinda puțin vizibilă, ștearsă.
5

Perioade critice

În țara noastră specia este întâlnită în perioada iernii și de pasaj.

6

Cerinţe de habitat

Cuibărește în zone acvatice de mică adâncime deschise, bogate în
vegetație submersă și natantă. De regulă evită habitatele acvatice
împrejmuite de vegetație înaltă și densă (stuf și papură). Pentru perioada
iernii și de pasaj, această specie preferă habitatele marine adăpostite,
zonele umede din apropierea mării, lagune, lacuri interioare, râurile dar
cu viteză de curgere redusă, estuare, pășuni inundate dar și zonele
mlăștinoase.

7

Fotografii

8

Aria

protejată

A se consulta Anexa 11.2.2.3
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 98 - Tabelul A: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Anas penelope

2

Informaţii specifice Specie întâlnită în pasaj, uneori și pe timpul iernii, dacă lacurile nu
speciei

3

îngheață.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă izolată
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei

Specia a fost observată de mai multe ori în situl ROSPA0021, în număr

189

[interpretare]

ce variază între 4 și 30 de exemplare, pe lacul mare aparținător
eleșteielor. În situl ROSPA0105 a fost întâlnită în zone deschise, unde
apa are o adâncime suficientă.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Anas platyrhynchos
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 99 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 869, Cod Natura 2000 A053

2

Denumirea

Anas platyrhynchos

ştiințifică
3

Denumirea populară Rață mare

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor

190

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

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 100 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

2

Informaţii specifice Specie întâlnită în tot timpul anului, în habitate diverse. Efectivele pot
speciei

3

Anas platyrhynchos

crește semnificativ în pasaj și pe timpul iernii.

Statutul de prezenţă rezidentă
191

[temporal]
4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Specia a fost observată regulat în toate siturile menționate, în toate
Distribuţia speciei
[interpretare]

zonele (eleșteie, canal, Ostrovul Ciocănești, lacuri).

Este o specie

cuibăritoare cu perechi mai numeroase în zona eleșteielor.
În pasaj sau pe timp de iarnă pot fi observate aglomerări mari pe cursul
Dunării aferent Ostrovului Ciocănești, dar și în eleșteie.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Anas querquedula
Specia se regăsește în siturile Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre, ROSPA0055
Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 101 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 871, Cod Natura 2000 A055

2

Denumirea

Anas querquedula

ştiințifică
3

Denumirea populară Rață cârâitoare

4

Descrierea speciei

Rață de talie medie spre mică , cu cioc lung și relativ drept și coadă
lungă. Adultul mascul cuibăritor are capul maro – purpuriu ( negru de la
distanță) cu o sprânceană mare albă (vizibilă chiar și de la distanță mare)
ce se prelungește până în lateralul cefei. Pieptul este maro întunecat,
flancurile gri, scapularele negru cu alb sunt ascuțite. În zbor pare că are o
culoare deschisă, pală pe partea dorsal – anterioară a aripii și un contrast
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puternic între abdomenul alb și pieptul întunecat. Femela adultă este
asemănătoare cu rața mică, de care diferă prin talia puțin mai mare,
ciocul lung, drept, complet gri, dungile închise de pe obraz, lorumul
deschis, ce dau un aspect dungat capului. Lipsesc petele deschise de pe
lateralele cozii. În zbor se observă supraalarele gri – maronii, asemenea
ca la rața mică, dar cu partea distală mai deschisă. Banda albă, lată de pe
mijlocul aripii este înlocuită de una îngustă . Secundarele prezintă o
bandă albă lată. Masculul adult în eclipsă este asemănător cu femela, dar
păstrează coloritul aripii cu gri albăstrui pe jumătatea anterioară. La
juvenil, abdomenul este mai albicios decât al femelei adulte.
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
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ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 102 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Anas querquedula

2

Informaţii specifice Specie întâlnită în pasaj în habitate acvatice dulcicole, de mică
speciei

3

adâncime, bogate în vegetație.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj, reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Specia a fost observată de mai multe ori în zona Ostrovului Ciocănești
Distribuţia speciei

și pe eleșteie în ROSPA0021. În ROSPA0055 și ROSPA0105 a fost

[interpretare]

identificată pe suprafețele acvatice. Efective mai ridicate sunt întâlnite
în perioada pasajului.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Anas strepera
Specia se regăsește în ariile protejate: ROSPA021 Ciocănești-Dunăre, ROSPA0105 Valea
Mostiștea și Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 103 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 872, Cod Natura 2000 A051

2

Denumirea

Anas strepera

ştiințifică
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3

Denumirea populară Rață pestriță

4

Descrierea speciei

Specie cu un areal întins ce acoperă Europa şi Asia în zona temperata şi
de sud, partea de nord şi zona Nilului în Africa şi partea centrala şi de
sud a Americii de Nord. În Romania, rata pestrița poate fi întâlnita în
zonele acvatice de joasa altitudine, deschise, cu apa de mica adâncime,
stătătoare sau ușor curgătoare. Formeaza, de obicei, grupuri de mici
dimensiuni in afara perioadei de cuibarit. Masculii parasesc zonele de
cuibarit la inceputul lunii iulie, cu o luna inaintea femelelor si puilor,
deplasandu-se catre zonele unde are loc schimbarea penajului. Aceasta
dupreaza aproximativ 4 saptamani, dupa care incepe migratia de toamna.
Se intorc din cartierele de iernare in lunile martie-aprilie. Cuibaresc in
perechi separate sau in grupuri dispersate.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și creșterea
puilor
Se întorc din cartierele de iernare în lunile martie-aprilie. Cuibăresc în
perechi separate sau în grupuri dispersate. Ritualul de curtare este tipic
rațelor, cu deplasări repetate în jurul perechii și poziții
caracteristice. Cuibul este construit pe sol, bine ascuns în vegetație,
arătând o preferință pentru zonele cu
vegetație ierboasă înaltă, uscată. Poate cuibări estul de departe de apă.
Femela depune 8-12
ouă de culoare albă, crem sau verde-deschis începând din a doua
jumătate a lunii aprilie, pe care le incubează singură timp de 24-26 de
zile. Puii sunt nidifugi și părăsesc cuibul imediat după eclozare,
urmându-și mama în apă. Ei sunt hrăniți în special cu insecte adulte și
larvele acestora, și sunt îngrijiți șapte săptămâni doar
de către femelă, până le cresc penele și reușesc să zboare

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

A se consulta Anexa 11.2.2.3
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
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care se regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 104 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Anas strepera

2

Informaţii specifice Specie întâlnită în pasaj în habitate acvatice dulcicole, stătătoare sau lin
speciei

curgătoare. Are o preferință ridicată pentru lacurile cu vegetație
emergentă bogată. Poate fi întâlnită în canale, iazuri sau lacuri. La
nivelul ariilor naturale protejate specia are la dispoziție habitate cu
favorabile în perioadele de reproducere și pasaj.

3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj, reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Specia a fost observată de mai multe ori în situri, în special în zona
eleșteielor, pe lacurile mari. O singură observație provine din zona
Ostrovului Ciocănești.

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Anser albifrons
Specia se regăsește în următoare situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni și ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 105 - Tabelul A: Date generale ale speciei

196

Nr Informaţie/Atribut

Descriere

1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 873, Cod Natura 2000 A041

2

Denumirea

Anser albifrons

ştiințifică
3

Denumirea populară Gârliță mare

4

Descrierea speciei

Gâscă de talie medie cu o lungime a corpului de 65 – 86 cm și o
anvergură de 130 - 165

cm. Are un gât relativ scurt și compact,

picioarele sunt portocalii. Caracteristic speciei este penajul alb din jurul
ciocului și prezintă pete mari, alungite, de culoare neagră pe abdomen.
Nu prezintă inel orbital; ciocul este mare, gros, iar albul de-l înconjoară
de regulă nu depășește fruntea , apărând ca o bandă albă din vedere
laterală. Subspecia flavirostris este ușor mai mare cu gât mai lung, cioc
mai solid, galben rozalia și penaj în general mai întunecat, de regulă pe
piept. Juvenilii nu prezintă penaj alb la baza ciocului și nici pete negre pe
abdomen. Ciocul are o nuanță roz – ștearsă cu ongleul negru. Poate fi
confundat de la distanță cu gâsca de semănătură , dar diferă de aceasta
prin penajul închis de la baza ciocului și de pe frunte, în contrast cu
obrajii deschiși; de asemenea, vârfurile albe ale penelor de pe spate mai
puțin vizibile, iar baza mandibulei inferioare nu este negru intens. Vara
se hraneste cu plante, iar in timpul iernii cu seminte.
5

Perioade critice

Specie întâlnită pe teritoriul țării noastre doar în pasaj și pe timp de
iarnă.
Perioadele critice pentru specie se suprapun cu perioadele stabilite de
legislaţia privind vânătoarea, specia fiind de interes vânătoresc la noi.

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 106 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
197

Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Specia

Anser albifrons

2

Informaţii specifice Gârlița mare este o specie exclusiv migratoare, călătorind în etape cu
câteva opriri între zonele de cuibărit și cartierele de iernat. În afara

speciei

zonei de cuibărit specia este foarte gregară, putând forma stoluri foarte
mari. La nivelul ariei naturale protejate, specia este prezentă în
perioadele de pasaj și în sezonul hiemal, la începutul și sfârșitul
acestuia. În urma aplicării metodologiilor, specia a fost observată în
situl ROSPA0021 folosind luciul de apă pentru innoptare.
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj, iernat
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Izolată pentru ROSPA0021, ROSPA0055, ROSPA0136
[spaţial]

5

Larg răspândită pentru ROSPA0105

Statutul de prezenţă Nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Gârlița mare a fost observată în situl ROSPA0021. Lacurile îndeplinesc
condiții necesare pentru popas și odihna acestei specii. Rar poate apărea
hrănindu-se în zona limitrofă, pe culturile de toamnă.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Anser anser
Specia se regăsește în următoarele arii protejate ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre și
ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni.
Tabel nr. 107 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 876, Cod Natura 2000 A043

2

Denumirea

Anser anser
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ştiințifică
3

Denumirea populară Gâscă de vară

4

Descrierea speciei

Gâscă de talie mare cu o lungime a corpului de 76 – 89 cm și o anvergură
de 147 - 180 cm..Are un aspect robust cu gât gros, capul mare, cioc
puternic. Picioarele au un colorit roz – șters. Au aripi late și un zbor
greoi. Prezintă un penaj gri – maroniu uniform, fără contraste puternice
iar capul și gâtul sunt relativ deschise. Unele exemplare pot avea foarte
puțin alb în jurul ciocului și multe au pete negre pe abdomen. În zbor,
partea anterior – dorsală a aripii este gri – cenușiu deschis, contrastând
puternic cu jumătatea posterioară și cu spatele ce sunt mai întunecate.
Partea ventrală a aripii este bicoloră , caracteristică, întunecată cu zona
subalarelor gri – deschis. Păsările vestice (subspecia anser) sunt mai
întunecate , mai mici și cu o tentă de portocaliu a ciocului ; păsările
estice (subspecia rubirostris) sunt mai deschise , iar ciocul este roziu.
Juvenilii sunt asemănători cu adulții dar prezintă un penaj mai întunecat
iar ciocul este roșu – cărămiziu.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Perioada de cuibărit începe în martie – aprilie, în Europa continentală
depunerea ouălelor începe la sfârșitul lunii aprilie uneori la începutul
lunii mai, în timp ce în UK primele ouă sunt depuse încă de la începutul
lunii aprilie. Specie monogamă, partenerii rămân împreună toată viața.
Cuibăritul are loc de regulă în colonie. Cuibul este amplasat pe sol, în
stuf sau la baza unor copaci, în tufe sau chiar pe insule izolate. Este
construit din materii vegetale. Femela depune de regulă 4 – 8 ouă pe care
le clocește timp de 27 – 28 de zile. În tot acest timp masculul rămâne în
apropierea cuibului, păzind femela. Puii sunt nidifugi, părăsesc cuibul
imediat după eclozare. Aceștia rămân cu părinții până în primăvara
anului următor. Perechea scoate un singur rând de pui pe an.

6

Cerinţe de habitat

În timpul perioadei de cuibărit, această gâscă folosește habitatele
acvatice înconjurate de vegetație, amplasate în terenuri deschise, pajiști și
mlaștini. Cuibărește în apropierea cursurilor de apă, lângă mlaștini,
câmpii inundate, zone acvatice cu stufăriș, delte, lacuri și estuare,
amplasate în apropierea zonelor preferate pentru hrănire: pajiști sau
terenuri cultivate. Toamna preferă terenurile arabile iar iarna este
întâlnită pe lacuri sau cursuri de ape.
199

7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 11.2.2.3

protejată

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0136 Oltenția-Ulmeni

Tabel nr. 108 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Anser anser

2

Informaţii specifice Specie rară în situri. Specie aflată în pasaj, observată în special în zona
eleșteielor și zona lacurilor de pe marginea satelor.

speciei
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă izolată
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

rară
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

9

Distribuţia speciei

Specia a fost observată în situri, în număr redus pe perioada de

[interpretare]

monitorizare. Poate apărea rar pe lacurile mari aparținătoare eleșteielor.

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Anser erythropus
Specia a fost regăsită în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 109 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS 878

2

Denumirea

Anser erythropus

ştiințifică
3

Denumirea populară Gârliță mică
200

4

Gâscă de talie mică cu o lungime a corpului de 55 – 66 cm și o anvergură

Descrierea speciei

de 115 – 135 cm.

Diferă de gârlița mare prin inelul orbital galben

proeminent (prezent și la juvenili), albul de la baza ciocului de ajunge
până pe creștet, cu aspect încovoiat din vedere laterală, ciocul mai mic,
roz, penajul corpului mai închis cu puține marcaje negre pe abdomen.
Aripile sunt înguste, zbor agil cu bătăi repezi din aripi. Picioarele sunt
roșii – portocalii. Juvenilii se aseamănă cu cei de gârliță mare, dar, cu
medie, mai mici și mai întunecați. Ongleul este de regulă deschis. Sunt
dificil de diferențiat în cazul în care nu se poate observa inelul orbital.
5

Perioade critice

Specie întâlnită pe teritoriul țării noastre doar în pasaj și pe timp de iarnă.

6

Cerinţe de habitat

Această specie cuibărește în zonele de tundră și taiga fiind caracteristică
zonelor cu mlaștini, și pâlcuri cu sălcii sau mesteceni. Preferă de
asemenea și lacurile cu adâncimi mici ale apei, zone inundate, lagune și
iazuri. În timpul iernii și al migrației, această specie frecventează zonele
deschise cu iarbă scurtă din zona stepică, pajiștile și terenurile arabile.
Locuri de odihnă, pe timpul iernii mai sunt întâlnite și pe lacuri sau râuri
lin curgătoare sau în vegetație acvatică.

7

Fotografii

8

Aria

protejată

A se consulta Anexa 11.2.2.3
în Rezervația Naturală Ostrovul Ciocănești

care se regăsește

Rezervația Naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 110 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1.

Specia

Anser erythropus

2.

Informaţii specifice Specie foarte rară în România, nu a fost observată în ROSPA0021 și
speciei

3.

Ostrovul Ciocănești.

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

4.

Statutul de prezenţă Specie absentă în sit.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

7.

Perioada

Foarte rară / Specie absentă în sit.
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
201

din teren
8.

speciei Poate apare foarte rar pe terenurile agricole (hrănire) și lacuri

Distribuţia
[interpretare]

9.

Distribuţia

(înnoptare).
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Anthus campestris
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.

Nr

Tabel nr. 111 - Tabelul A: Date generale ale speciei:
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

A255

2

Denumirea ştiințifică

Anthus campestris

3

Denumirea populară

Fâsă de câmp

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 15,5 – 18 cm si o greutate medie de 29,5 g
pentru mascul si 28 g pentru femela. Este cea mai mare dintre fasele
europene, iar forma si silueta este asemanatoare codobaturii.
Anvergura aripilor este de 25 – 28 cm. Adultii au infatisare similara.
Penajul de culoarea nisipului, este pal si cu putine dungi. Se hraneste
cu insecte si seminte.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Specia preferă solul uscat, dar nu arid, în zonele situate la latitudini
mijlocii, de la țărmurile Mării Mediterane și stepe până în regiunile
temperate. Evită terenurile abrupte și stâncoase, vegetația înaltă și
joasă. Habitatele preferate sunt mai răspândite în zonele de câmpii
continentale însorite, dar local habitatul lor ajunge și la altitudini de
2.600 m în Armenia. În Germania se înmulțește pe terenuri arabile
nisipoase și pe maluri nisipoase de râuri, lacuri; habitate similare sunt
ocupate în alte regiuni din vestul Europei. În nord-vestul Africii
colonizează pante uscate și platouri până la altitudinea de 2.400 m,
fiind o specie abundentă în Munții Atlas deasupra liniei copacilor,
202

până la altitudinea de 3.000 m. Alte referiri includ dune de nisip din
regiunile costiere, albiile râurilor secate, margini de drumuri, podgorii
și dealuri uscate. Iarna, în Africa se accentuează preferința pentru
solul arid; astfel specia este comună în zone costiere, stepe, tufărișuri
de Acacia și în zonele goale ale zonei de tranziție dintre savanele
uscate și deșert, chiar și pe marginea deșertului; se asociază frecvent
cu turmele de bovine.
Se hrănește de pe pământ, predominant cu insecte (Orthoptera,
Isoptera, Odonata, Mantodea, Coleoptera), sau cu alte nevertebrate
(Mollusca), precum și cu semințe; mai rar poate consuma și
vertebrate mici (reptile).
7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care

ROSPA0105 Valea Mostiștea

se regăsește

Nr

Tabel nr. 112 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Specia

Anthus campestris, cod Natura 2000: A255

2

Informaţii specifice

Specia preferă solul uscat, dar nu arid, în zonele situate la latitudini

speciei

mijlocii, de la țărmurile Mării Mediterane și stepe până în regiunile
temperate. Evită terenurile abrupte și stâncoase, vegetația înaltă și
joasă. Habitatele preferate sunt mai răspândite în zonele de câmpii
continentale însorite. La nivelul ariei protejate specia are la dispoziție
habitate corepunzătoare pentru cuibărit, hrană și odihnă în perioadele
de pasaj.

3

Statutul de prezenţă

Reproducere

[temporal]
4

Statutul de prezenţă

Marginală

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă

Nativă

[management]
6

Abundenţă

Rară

7

Perioada de colectare

octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
8

Distribuţia speciei

La nivelul ariei naturale protejate specia este prezentă în principal în
203

9

[interpretare]

zonele agricole.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind

A se vedea Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Aquila clanga
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 113 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

895

2

Denumirea ştiințifică

Aquila clanga

3

Denumirea populară

Acvilă țipătoare mare

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 59-69 cm şi greutatea medie este cuprinsă
între 1600-2500 g, femelele fiind mai mari (până la 3200 g). Anvergura
aripilor este cuprinsă între 153-177 cm. Este o pasăre de dimensiuni
mari, compactă, cu penaj brun închis, cu subalarele mai închise decât
remigele, supraalarele deschise, bine definite lipsesc. Pata albă de pe
partea superioară a remigelor este slab vizibilă, fiind formată de obicei
din tahisurile albe a primarelor. Remigele prezintă ventral benzi
întunecate dese dar mai înguste și mai slabe spre vârful aripii. Adulţii au
înfăţişare similară.

5

Perioade critice

Specie întâlnită pe teritoriul țării noastre doar în pasaj și pe timp de
iarnă.

6

Cerinţe de habitat

Acvila țipătoare mare este o specie caracteristică zonelor împădurite, cu
altitudine joasă, situate în apropierea zonelor umede. Spre deosebire de
acvila țipătoare mică manifestă o preferință clară în toate anotimpurile
pentru prezența în proximitate a apelor sau a zonelor umede, chiar a
celor antropizate.

7

Fotografii

8

Aria protejată în care Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
se regăsește

Nr

A se consulta Anexa 11.2.2.3

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 114 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere
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1.

Specia

Aquila clanga

2.

Informaţii specifice Specie foarte rară în România, nu a fost observată în ROSPA0021
speciei

3.

(incluzînd Ostrovul Ciocănești).

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

4.

Statutul de prezenţă Specie absentă în sit.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

7.

Perioada

Specie absentă în sit.
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8.

Distribuţia

speciei Poate apare foarte rar în zona eleșteielor pentru hrănire. Înnoptează pe

[interpretare]
9.

Distribuţia

arbori în vecinătatea habitatelor acvatice.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Ardea cinerea
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea, Rezervațiile naturale Ostrovul
Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 115 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 900, Cod Natura 2000 A028

2

Denumirea ştiințifică

Ardea cinerea

3

Denumirea populară

Stârc cenușiu

4

Descrierea speciei

Cel mai mare stârc din Europa măsoară 84-102 cm în lungime
corporala, cu gatul întins. Are o anvergura de 155-175 cm şi o masa
corporala medie de 1,5 kilograme. Masculul şi femela seamănă foarte
bine, cu gatul lung, cioc puternic şi picioare lungi şi galbene. Capul şi
gatul albe contrastează puternic cu aripile gri. Adulții au o pana neagra

205

pe ceafa. Se hrănesc cu pești, amfibieni, mamifere mici şi păsări.
Vânează în apa mica, așteaptă nemișcat şi îşi urmărește prada pe care o
străpunge cu ciocul ascuțit.
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 116 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

2

Informaţii specifice Este o specie caracteristică unei varietăţi mari de habitate ce includ ape
speciei

Ardea cinerea

dulci (lacuri mari, heleșteie, râuri și alte cursuri de apă etc.) respectiv și
arbori, utilizând arborii mai frecvent decât alte specii de stârci. Se
hrănește pe malurile lacurilor, heleșteielor, pe canale, în pajiști inundate
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etc. și cuibărește cel mai frecvent în coronamentul copacilor. La nivelul
ariilor protejate utilizează în special zona malurilor, acolo unde
adâncimea apei este suficient de mică încât să-i permită să vâneze.
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj, reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia a fost observată de mai multe ori hrănindu-se în situri. Efectivele
mai ridicate sunt prezente în zona eleșteielor, totuși, a fost semnalată și
pe Ostrovul Ciocănești și canal, pe malurile lacului.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Ardea purpurea
Specia se regăsește în siturile Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre și ROSPA0105
Valea Mostiștea.
Tabel nr. 117 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 901, Cod Natura 2000 A029

2

Denumirea ştiințifică

Ardea purpurea

3

Denumirea populară

Stârc roșiatic

4

Descrierea speciei

Stârcul purpuriu este o specie de talie medie spre mare cu o lungime a
corpului de 78 - 90 cm și o anvergură de 120 – 150 cm. Greutatea
acestei păsări este cuprinsă între 617–1218 g. Sigura specie cu care
poate fi confundat este stârcul cenușiu. Diferențele semnificative sunt:
ciocul mai subțire cu un colorit uniform galben – portocaliu, forma
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capului mai subțire, dând un aspect mai lunguieț, aripile în două culori
cu remigele negre și supraalarele gri cu roșiatic, pata carpală bine
vizibilă, albicioasă. În zbor gâtul este ținut încovoiat. Pe gât prezintă
striații longitudinale, negre. Picioarele sunt galben – portocalii.
Exemplarele adulte prezintă laturile capului și a gâtului roșii – maronii,
pe gât sunt striații distincte de culoare neagră. Spatele are un colorit
gri – întunecat. Juvenilii

au un aspect mai roșiatic – maroniu.

Supraalarele sunt gri închis tivite cu roșu – maroniu. Striațiile de pe gât
sunt mai pale.
5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Perioada de cuibărire începe în luna aprilie. Cuibărește în general în
stufărișuri dese cu apă permanentă, în general în vecinătatea coloniilor
altor specii de stârci. Cuibul este situat de regulă la înălțimi joase, în
stufăriș, tufe sau chiar arbori dar cu înălțimi care nu depășesc 25 de m.
Cuibul este construit de ambii parteneri și este alcătuit din crengi și stuf.
Femela depune în general 3 – 5 ouă cu un colorit albastru – verzui.
Dimensiunea ouălelor este cuprinsă între 41 – 58 mm. Incubația este
realizată de ambii parteneri și durează 24 – 28 de zile. O dată eclozați
puii sunt hrăniți de părinți timp de aproximativ 60 de zile după care
aceștia devin independenți.

6

Cerinţe de habitat

Specia are o preferință ridicată pentru stufărișurile întinse asociate
zonelor umede, cu ape de mică adâncime și permanente fiind de regulă
prezentă în bălțile, lacurile sau heleșteiele cu vegetație palustră bogată.
Hrana este constituită mai ales de peşti, broaşte, pui ai altor specii de
păsări, şoareci, pui de popândăi şi insecte acvatice, depinzând puternic
de calitatea habitatului şi de prezenţa speciilor-pradă. Pentru pescuit,
alege bălți cu apă mică şi bogate în plante acvatice de suprafață.
Aşteaptă cu răbdare, nemişcat, în ochiurile lipsite de vegetație şi
săgetează prada care înoată, cu o lovitura precisă de cioc. În perioada
din afara cuibăritului poate fi întâlnit și pe marginea râurilor, mangrove,
nămoluri de coastă, canale, orezării sau chiar păduri inundate.

7

Fotografii

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3

ROSPA0105 Valea Mostiștei
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Nr

Tabel nr. 118 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

Ardea purpurea

2

Informaţii specifice Specia preferă stufărișurile întinse asociate zonelor umede, cu apă de
mică adâncime şi permanentă, fiind prezentă în general pe bălţile,

speciei

lacurile sau heleşteiele cu vegetaţie palustră bogată, situație care se
regăsește și în siturile analizate. În situl ROSPA0021 este observat
frecvent în zona eleșteielor și pe canal.
3

Statutul de prezenţă Reproducere, odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Izolată pentru ROSPA0021 și larg răspândită pentru ROSPA0105
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Specia a fost observată de mai multe ori în situl ROSPA0021, în zona
Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

eleșteielor și pe canal. Este o specie cuibăritoare în partea sudică a
eleșteielor, în zona lacurilor de reproducere. Pentru ROSPA0105
prezența acestei specii poate fi notată în principal în zona acvatică.

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Ardeola ralloides
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, ROSPA0105 Valea Mostiștei și
Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 119 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
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1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 903, Cod Natura 2000 A024

2

Denumirea

Ardeola ralloides

ştiințifică
3

Denumirea populară Stârc galben

4

Descrierea speciei

Are o lungime a corpului de 40 - 49 cm şi o greutate de 350 g. Anvergura
aripilor este cuprinsa intre 71 – 86 cm. Adulții au o înfăţişare similara.
Culoarea caracteristica galben maronie a penajului este vizibila atunci
când sunt așezați. În zbor apar complet albi. În partea posterioara a
capului au în perioada cuibăritului câteva pene lungi. Se hrănesc cu
peștișori, broaște, viermi, insecte acvatice şi melci.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Specia preferă habitatele de zone umede cu vegetaţie palustră bogată, în
special de pe bălţile din luncile inundabile ale râurilor și din delte. Se
hrănește în special în ape dulci de mică adâncime cu vegetaţie abundentă
(lacuri, bălţi, canale, iazuri, heleșteie etc.). Cuibărește în copaci sau în
stufăriș, în colonii polispecifice (împreună cu alte specii de stârci sau cu
cormorani mici). Deși cuibăresc colonial și sunt gregari în locurile de
odihnă, stârcii galbeni se hrănesc solitar. Hrana constă în insecte și
larvele acestora, amfibieni și pești de talie mică capturaţi în apă puţin
adâncă. Își caută hrana mai ales la amurg.
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7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 11.2.2.3

protejată

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
ROSPA0105 Valea Mostiștei
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 120 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Ardeola ralloides

2

Informaţii specifice Specie întâlnită în situri în timpul pasajului. Folosește, în general,
zonele acvatice de mică adâncime și prezintă o preferință ridicată pentru

speciei

malurile bogate în vegetație palustră. A fost observat de mai multe ori
în situri, în timpul aplicării metodologiilor.
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg
[spaţial]

răspândită

pentru

siturile

ROSPA0021,ROSPA0055

și

ROSPA0105
Izolată pentru situl ROSPA0136

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Stârcul galben a fost observat în repetate rânduri în interiorul siturilor,
Distribuţia speciei
[interpretare]

majoritatea observațiilor provin din zona eleșteielor, acestea având
habitate favorabile pentru hrănirea speciei. Ocazional, specia a fost
observată și pe malul Ostrovului Ciocănești, iar de câteva ori în zona de
mal acoperit cu vegetație palustră, al lacului.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
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privind sursele de
informaţii
Athene noctua
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 121 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS 907

2

Denumirea

Athene noctua

ştiințifică
3

Denumirea populară Cucuvea

4

Descrierea speciei

Este mica, îndesata, cu aripi rotunjite şi coada scurta. Lungimea corpului
este de 21-23 cm, anvergura de 54-58 cm, masa corporala medie de 180 g.
Sunt cunoscute mai multe variații de penaj, de la cenușiu-maroniu la
rufos. Părţile superioare sunt pătate cu alb, cele inferioare sunt galben
deschis cu pete maronii, iar coada are o banda terminala alba. Ochi
galbeni, strălucitori, cu sprâncene albe, ciocul galben deschis, picioare
lungi şi albe acoperite de pene. Masculul seamănă foarte bine cu femela.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor (martie-iulie)
Cuibărește în scorburi de copaci, pe stânci, în găuri, râpe și pe clădiri. În
luna februarie masculii își stabilesc un mic teritoriu. În timpul curtării,
partenerii se strigă unul pe altul, se ciugulesc, iar masculul este cel care
hrănește femela. Perechile monogame rămân împreună pentru cel puțin un
an, dar deseori stau împreună toată viața. Se întorc la același cuib an după
an; înainte de a se stabili în cuib, îl lărgesc și îl curăță foarte bine. Ponta
este compusă din 2-5 ouă albicioase cu mărimea medie de 34 x 29 mm,
depuse la sfârșitul lui martie și începutul lui aprilie. Perioada de incubaţie
durează 27-28 de zile, clocirea fiind asigurată de către femelă. Ambii
părinți hrănesc puii, care devin zburători după 30-35 de zile de la
eclozare. Scot două ponte pe an.

6

Cerinţe de habitat

Este o specie comună în centrul și sudul Europei, întâlnind-se în regiuni
deschise, adesea stâncoase și în localități. Este adaptabilă climatelor cu
vânt și ploaie, dar preferă zonele calde chiar semiaride, fiind vulnerabilă
la îngheţ și căderi abundente de zăpadă. În comparaţie cu celelalte bufniţe
este mai degrabă o specie terestră decât arboricolă, însă folosește des
212

stâlpi ca puncte de observaţie. Evită pădurile compacte și vegetaţia densă,
dar și mlaștinile sau terenurile agricole.
7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 11.2.2.3

protejată

în Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești

care se regăsește

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 122 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1.

Specia

Athene noctua

2.

Informaţii specifice Specie neidentificată în Ostrovul Ciocănești.
speciei

3.

Statutul de prezenţă Specie rezidentă în România.
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Specie neidentificată în Ostrovul Ciocănești.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Este o specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

7.

Perioada

Prezență incertă în ROSPA0021 (incluzând Ostrovul Ciocănești).
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8.

Distribuţia

speciei Cucuveaua preferă clădirile pentru cuibărire. Astfel de locuri adecvate

[interpretare]
9.

Distribuţia

sunt prezente în sit, însă specia nu a fost întâlnită.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Aythya nyroca
Specia se regăsește în ariile protejate următoare: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și
Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 123 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
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1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 911, Cod Natura 2000 A060

2

Denumirea ştiințifică

Aythya nyroca

3

Denumirea populară

Rață roșie

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 38 – 42 cm şi o greutate medie de circa 580
g pentru masculi şi 520 g pentru femele. Anvergura aripilor este
cuprinsa intre 60 – 67 cm. Diferențele sunt dificil de evidențiat intre
adulți, însă femelele au un iris închis la culoare comparativ cu masculul
care are irisul alb. Se hrănește cu plante acvatice, moluște, insecte şi
pești.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

În sezonul de cuibărit este întâlnită cu precădere în zona lacurilor de
câmpie, cu vegetaţie submersă abundentă și care sunt mărginite de
brâuri dense de vegetaţie palustră emergentă (stufăriș, papură și sălcii).
Poate cuibări și în heleșteie piscicole sau în ape salmastre. În afara
sezonului de cuibărit poate fi întâlnită pe o gamă mai mare de zone
umede. Deși este o rață scufundătoare, preferă ape puțin adânci (30-100
cm) și trăiește destul de ascunsă pe ochiuri de apă rămase libere în
stufărișurile dese.

7

Fotografii

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3

ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 124 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
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1

Specia

Aythya nyroca

2

Informaţii

specifice Efectivele mai mari ale acestei specii sunt întâlnite în perioada

speciei

pasajului, totuși în urma aplicării metodologiei de inventariere au fost
observate 3 – 5 perechi cuibăritoare în sit. Specia are o preferință
ridicată pentru lacurile de mică adâncime, cu vegetație submersă și
palustră bogată.

3

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

Comună

7

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8

Rața roșie a fost observată de mai multe ori în urma aplicării
metodologiilor. Efectivele cele mai mari provin din zona eleșteielor și a
Distribuţia speciei

lacurilor din marginea satelor. Numere mai mici au fost observate și pe

[interpretare]

canal, respectiv Ostrovul Ciocănești.
În situl ROSPA0055 specia nu a fost observată la momentul evaluării în
teren.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
Aythya ferina
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 125 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 908, Cod Natura 2000 A059

2

Denumirea ştiințifică

Aythya ferina

3

Denumirea populară

Rață cu cap castaniu
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4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Este o specie care nu este pretenţioasă putând fi întâlnită într-o
varietate mare de zone umede şi bogate în vegetaţie. Preferă lacurile
dulci sau salmastre care au suprafețe mai extinse (câteva hectare), cu
adâncime cuprinsă între 1,5 şi 2 metri, bogate în vegetaţie submergentă
şi care să fie înconjurate de zone dense de stuf şi vegetație palustră
216

înaltă. În timpul migraţiei, dar şi în timpul iernii, din cauza micșorării
luciului de apă datorat îngheţului, poate fi întâlnită şi pe lacurile de
acumulare sau în apele marine.
7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 126 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Aythya ferina

2

Informaţii

specifice Specie întâlnită în special în pasaj, dar poate fi și cuibăritoare în

speciei

efective mici. Preferă lacurile dulci sau salmastre care au suprafețe mai
extinse, cu adâncimi cuprinse între 1,5 – 2 m .

3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
Uneori și cuibăritoare, în efective mici

[temporal]

Reproducere
4

Statutul de prezenţă Izolată pentru siturile ROSPA0021 și ROSPA0055
[spaţial]

5

Larg răspândită pentru situl ROSPA0105

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

Prezență certă

7

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8

Specia a fost observată de mai multe ori în situri, în special în zona
Distribuţia speciei

eleșteielor. Efectivele sunt mai ridicate în perioada pasajului, totuși în

[interpretare]

urma aplicării metodologiilor, au fost observate 2 perechi cuibăritoare
pe lacul mare, în colonia de Chirighiță cu obraz alb.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
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Aythya fuligula
Specia se regăsește în siturile Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre și ROSPA0105
Valea Mostiștea.
Tabel nr. 127 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 909, Cod Natura 2000 A061

2

Denumirea ştiințifică

Aythya fuligula

3

Denumirea populară

Rață moțată

4

Descrierea speciei

Rața moțată este o specie de talie medie cu o lungime a corpului de
40 – 47 cm și o anvergură de 65 – 72 cm. Greutatea aceste specii este
cuprinsă între 600 – 1020 de grame. Are un corp scurt, îndesat, gât
relativ subțire, cap mare, proeminent prevăzut cu o creastă, lungă la
masculul aflat în perioada de reproducere respectiv scurtă la femele
și juvenili. Capul are un aspect rotunjit, cu frunte teșită, ciocul este
scurt, gri – albăstrui prevăzut cu gonis negru. În zbor caracteristice
sunt benzile late, proeminente de culoare albă de pe aripi. Masculul
adult în perioada de reproducere este negru pe cap, gât, piept, partea
superioară a corpului și supracodale respectiv subcodale. Laturile
corpului sunt de un alb curat. Irisul este galben. Femelele adulte au
un aspect maroniu închis cu flancurile corpului mai pale. Ciocul este
asemănător cu al masculului dar, de regulă prezintă puțin alb la baza
sa. Irisul femelei este galben. Masculii aflați în perioada de eclipsă
au un aspect negricios cu flancurile de un alb – maro murdar.
Juvenilii sunt asemănători cu femelele dar au un aspect mai pal al
capului, alb pătat la baza ciocului iar irisul este maro.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Este o specie ce cuibărește mai târziu, începând cu jumătatea lunii
mai până la sfârșitul lunii iulie, sau jumătatea lunii august. Cuibul
este situat în imediata apropiere a apei, în vegetația palustră
abundentă. Cuibul este constituit dintr-o adâncitură în pământ pe
care femela o căptușește cu vegetație (stuf și ierburi). Sunt cazuri
când rața moțată cuibărește în zone deschise, în special în colonii de
pescăruși sau chire. Femela depune 8 – 25 de ouă de culoare verzuie.
Incubația durează 25 de zile și este asigurată doar de femelă. Puii
sunt nidifugi, aceștia își urmează mama în apă imediat după eclozare.
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6

Cerinţe de habitat

Specie cu preferințe mai largi decât celelalte specii ale genului
Aythya, în special datorită capacității de a se scufunda la adâncimi
mari (3 – 14 m) pentru procurarea hranei. Pentru cuibărit preferă o
gamă largă de lacuri, începând cu cele eutrofe cu adâncimi mici până
la lacuri mai adânci cu un procent mic de vegetație palustră. Poate
cuibări pe lacuri de acumulare, în lacuri ornamentale din parcurile
orașelor etc. În afara sezonului de cuibărit poate fi întâlnită într-o
gamă largă de habitate acvatice, totuși, prezintă o înclinație pentru
cele cu adâncimi mai mari, până în 15 – 20 de m.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care se ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 128 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

2

Informaţii

Aythya fuligula
specifice Specie întâlnită în special în pasaj. Poate fi observată într-o varietate

speciei

mare de habitate, începând cu lacurile de adâncime mică până în
habitate acvatice cu adâncimi mai mari de 15 m. La nivelul ariilor
protejate, specia are la dispoziție habitate favorabile pentru hrană și
odihnă în perioadele de pasaj.

3

Statutul

de

prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj

[temporal]
4

Statutul

de

prezenţă Izolată pentru ROSPA0021

[spaţial]
5

Statutul

Marginală pentru ROSPA0105
de

prezenţă nativă

[management]
6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia a fost observată de 2 ori în situl ROSPA0021, în zona
eleșteielor, pe lacurile mari. Poate apărea ocazional și pe Dunăre în
zona Ostrov Ciocănești.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12
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[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Botaurus stellaris
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștei și Rezervațiile naturale Ostrovul
Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 129 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 914, Cod Natura 2000 A021

2

Denumirea ştiințifică

Botaurus stellaris

3

Denumirea populară

Buhai de baltă

4

Descrierea speciei

Adulții au o lungime a corpului de 69 – 81 cm, fiind ceva mai mari
decât o găină domestică, cu o greutate de circa 1.350 g. Anvergura
aripilor este cuprinsa intre 100 – 130 cm. Adulții au înfăţişare similara.
Coloritul general este galben cărămiziu cu striații negre. Se hrănește cu
pești, insecte acvatice, broaște, lipitori şi chiar șoareci.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Specia are cerinţe foarte restrictive în ceea ce privește habitatul de
cuibărire. Astfel, ea are o puternică preferinţă pentru mlaștinile joase,
liniștite, din jurul lacurilor și râurilor, aflate la altitudini mai mici de
200 m, cu stufăriș proaspăt extins și dens de stuf Phragmites sp. Acest
stufăriș trebuie să fie instalat în zonă de câțiva ani, să fie inundat, dar cu
o adâncime mică a apei (mai puţin de 30 cm) și să aibă puţine fluctuaţii
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ale nivelului apei. De asemenea, este necesară o aciditate scăzută a apei,
iar întregul habitat să fie înconjurat de zone deschise și acoperite de apă
mai adâncă pe timpul sezonului uscat al perioadei de cuibărire.
7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștei
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 130 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Botaurus stellaris

2

Informaţii specifice Specia are cerinţe foarte restrictive în ceea ce privește habitatul de
speciei

cuibărire. Astfel, ea are o puternică preferinţă pentru mlaștinile joase,
liniștite, din jurul lacurilor și râurilor, aflate la altitudini mai mici de
200 m, cu stufăriș proaspăt extins și dens de stuf Phragmites sp. La
nivelul ariei naturale protejate specia poate fi întâlnită în special în
perioadele de pasaj, dar apare și în perioada de reproducere. Au fost
auzite mai multe exemplare în timpul aplicării metodologiilor de
inventariere.

3

Statutul de prezenţă Reproducere
Odihnă și hrănire/pasaj

[temporal]
4

Statutul de prezenţă Izolată pentru siturile ROSPA0021, ROSPA055
[spaţial]

5

Larg răspândită pentru situl ROSPA0105

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Buhaiul de baltă a fost identificat doar pe baza sunetelor, de mai multe
Distribuţia speciei

ori în urma aplicării metodologiilor. Observațiile provin doar din zona

[interpretare]

eleșteielor, în special în partea sudică a acestora (lacurile de
reproducere).
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9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Branta ruficollis
Specia a fost regăsită în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre și
ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 131 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 918, Cod Natura 2000 A396

2

Denumirea ştiințifică

Branta ruficollis

3

Denumirea populară

Gâscă cu gât roșu

4

Descrierea speciei

Gâsca cu gât roșu, este o pasăre de talie mică în comparație cu celelalte
gâște aparținătoare familiei sale. Are o lungime a corpului de 53 – 56,
o greutate cuprinsă între 1200 – 1625 și o anvergură de 116 – 135 cm.
Are un corp îndesat, gât scurt, cap rotund și cioc foarte mic. Nu poate fi
confundată cu nici o altă specie acvatică. Pieptul, partea din față a
gâtului și zonele auriculare sunt de culoare roșie – cărămiziu. Pe laturile
capului, a gâtului, în partea inferioară a corpului, subcodale și
supracodale este alb aflat în contrast cu negrul de pe creștet, partea
superioară a gâtului, spate și coadă. Ciocul, picioarele și irisul sunt de
culoare neagră. În zor poate fi identificată după aspectul întunecat cu
subalarele și remigele negre. Partea superioară a aripii este neagră dar
prezintă două benzi subțiri albe. Exemplarele adulte prezintă doar două
dungi albe pe aripi, în timp ce juvenilii au dungi de culoare alb –
murdar.

5

Perioade critice

Specie întâlnită pe teritoriul țării noastre doar în pasaj și pe timp
de iarnă

6

Cerinţe de habitat

În ceea ce privește cuibăritul acestei specii, are loc doar în tundra
siberiană. Cuibărește în apropierea apelor unde se și hrănește (iarbă,
frunze sau semințe). În cartierele de iernare din sud – vestul Europei
teritoriile sunt mai largi, se hrănesc pe culturi agricole boabe de
porumb, grâu etc.) și înnoptează pe lacuri. O dată ce lacurile îngheață,

222

acestea înnoptează pe mare sau se deplasează spre sud.
7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

Nr

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 132 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

Branta ruficollis

2

Informaţii specifice La nivelul ariilor naturale protejate poate apărarea în perioadele de
speciei

iernare când se hrănește în timpul zilei pe culturile agricole, la început
cu boabele de porumb care au rămas risipite după recoltare, iar mai apoi
cu grâu de toamnă (uneori și cu rapiță), seara înnoptând pe luciul de
apă, specia putând apărea în sezonul hiemal până la înghețul apelor.

3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Izolată pentru ROSPA0021
[spaţial]

5

Larg răspândită pentru ROSPA0105

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Rară
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Gâsca cu gât roșu nu a fost observată în situri la momentul deplasărilor
Distribuţia speciei

din teren. Lacurile nu îndeplinesc condiții necesare acestei specii.

[interpretare]

Foarte rar poate apărea în zona eleșteielor, în special în perioadele de
iernare, fiind observate ăn perioadele în care apele sunt dezghețate.

9

Distribuţia speciei

Hărților distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Bucephala clangula
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.
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Nr

Tabel nr. 133 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 923, Cod Natura 2000 A067

2

Denumirea ştiinţifică

Bucephala clangula

3

Denumirea populară

Rata sunătoare

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care ROSPA0055 Lacul Gălățui
se regăsește

Tabel nr. 134 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

2

Informaţii

Bucephala clangula
specifice Efectivele mai mari ale acestei specii sunt întâlnite în perioada

speciei
3

Statutul

pasajului.
de

prezenţă reproducere

[temporal]
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4

Statutul

de

prezenţă Larg răspândită

de

prezenţă nativă

[spaţial]
5

Statutul

[management]
6

Abundenţă

Comună

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia

speciei

[interpretare]
9

Distribuţia

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

speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Buteo buteo
Specia se regăsește în ariile protejate: ROSPA0055 Lacul Gălățui și Rezervațiile naturale
Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Nr

Tabel nr. 135 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 926, Cod Natura 2000 A087

2

Denumirea ştiinţifică

Buteo buteo

3

Denumirea populară

Șorecar comun

4

Descrierea speciei

Este o pasare răpitoare de dimensiuni medii cu mai multe variaţii de
penaj. Poate fi recunoscuta uşor pentru aripile largi, gatul scurt si
coada rotunjita. Prezinta o banda de culoare deschisa peste piept,
vârfuri negre de aripi si coada dungata. Lungime a corpului de 50-57
cm, anvergura de 110-130 cm, masa corporala medie de 1 kg la
femele si 780 g la masculi. Mănâncă mamifere mici, păsări, hoituri,
dar nu refuza ramele si insectele mari. In sălbăticie, durata medie de
viaţa este de opt ani.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.
Cuibăreşte în zone împădurite, stâncoase, cuibul fiind construit de
către ambii parteneri în perioada martie-mai, din crengi sau alte
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materiale vegetale. O pereche construiește mai multe cuiburi pe care
le foloseşte pe rând. Depune în general 2-4 ouă, care sunt clocite de
femelă timp de 28-31 de zile, iar puii devin independenți după 40-45
de zile, fiind hrăniți şi îngrijiți la început numai de către femelă,
aprovizionată de mascul, apoi de către ambii parteneri.
Ca multe răpitoare de zi, șorecarul rămâne o specie ameninţată de
braconaj, de otrăvire, iar masurile de conservare includ masuri
legislative si cele de prevenire a persecuției. Deranjul excesiv in
zonele de împerechere duce la abandonarea cuiburilor sau la
pierderea pontei.
6

Cerinţe de habitat

Șorecarul comun este pasărea de pradă cel mai des văzută în mare
parte a Europei, trăind mai ales în zone împădurite aflate în
apropierea terenurilor deschise, a celor agricole sau în zonele
mlăştinoase. Este caracteristică regiunilor colinare cu multe tipuri de
habitate, dar apare şi la
câmpie sau la munte, unde poate fi văzută stând pe stâlpi sau pe alte
suporturi înalte folosite ca posturi de observație.
Hrana șorecarului comun este foarte diversificată, fiind formată mai
ales din șoareci şi alte rozătoare, dar şi din amfibieni, reptile, insecte,
râme şi ocazional cadavre. Urmăreşte prada de la înălțime, fie de pe
un punct de observație fix, mai înalt, fie din aer, unde planează sau
zboară pe loc, asemănător vânturelului roşu. Șorecarul comun este o
specie monogamă.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Ariile protejate în care ROSPA0055 Lacul Gălățui
se regăsesc

Rezorvația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezorvația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 136 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

2.

Informaţii

Buteo buteo
specifice Șorecarul comun a fost observat de mai multe ori în situri, în zona
eleșteielor și pe Ostrovul Ciocănești

speciei
3.

Statutul

de

prezenţă Specie rezidentă în România.
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[temporal]
4.

Statutul

de

prezenţă Marginală. Habitatele terestre.

de

prezenţă Specie nativă.

[spaţial]
5.

Statutul

[management]
6.

Abundenţă

Prezență certă.

7.

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Șorecarul comun nu cuibăreşte în sit. Pentru hrănire poate folosi

[interpretare]
9.

Distribuţia

habitatele terestre deschise din zonă unde prinde rozători.
speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Buteo lagopus
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.
Tabel nr. 137 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 927, Cod Natura 2000 A088

2

Denumirea ştiinţifică

Buteo lagopus

3

Denumirea populară

Şorecar încălțat

4

Descrierea speciei

Coloritul este în general maro, are aripi late şi coadă medie. Partea
ventrală este albicioasă cu marcaje negre, incluzând mereu pată
carpiană neagră şi abdomenul întunecat. Sexele sunt foarte
asemănătoare identificarea acestora fiind posibilă doar de la o
distanţă relativ mică cu instrumente optice.

5

Perioade critice

Fiind o specie care iernează în România perioadele critice sunt cele
cuprinse sunt pe parcursul acestor luni, cu îngheţ şi cu strat gros de
peste 20 cm de zăpadă când condiţiile îngreunează vânatul şi
procurarea hranei.

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3
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8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

Tabel nr. 138 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

2.

Informaţii

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

speciei
3.

Statutul

de

prezenţă Specie care iernează în România.

[temporal]
4.

Statutul

de

prezenţă Marginală. Habitatele terestre.

de

prezenţă Specie nativă.

[spaţial]
5.

Statutul

[management]
6.

Abundenţă

Prezență certă.

7.

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Exemplare ale speciei au fost identificate în perioada hibernală,

[interpretare]

atunci când folosește habitatele deschise din sit pentru hrănire sau
odihnă.

9.

Distribuţia

speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Buteo rufinus
Specia se regăsește în aria naturală protejată ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 139 - Tabelul A: Date generale ale speciei:
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

A403

2

Denumirea ştiințifică

Buteo rufinus

3

Denumirea populară

Șorecar mare

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 50 - 58 cm si greutatea medie de 1.100 g
pentru mascul si 1.300 g pentru femela. Anvergura aripilor este
cuprinsa intre 130 – 155 cm. Adultii au infatisare similara. Este o
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pasare foarte atractiva, cu o variabilitate mare a penajului, acesta
putand fi rosiatic, pal sau inchis. Se hraneste cu mamifere mici, pasari,
reptile si insecte.
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care

ROSPA0105 Valea Mostiștea

se regăsește

Tabel nr. 140 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Buteo rufinus, Cod Natura 2000: A403

2

Informaţii specifice

Preferă terenuri joase, deschise, cu pante uşoare, stâncării, vâlcele

speciei

deschise, stepe sau terenuri agricole, dar se adaptează şi zonelor
împădurite cu copaci rari, care alternează cu terenuri deschise, sau
zonelor costiere. La nivelul ariei protejate are la dispoziție în special
suprafețe oportune pentru hrană și odihnă.

3

Statutul de prezenţă



[temporal]
4

Statutul de prezenţă

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



Larg răspândită



Nativă

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă



Prezență certă

7

Perioada de



octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
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din teren
8

9

Distribuţia speciei

Este întâlnită în zonele agricole, terenuri unde este întâlnită în special în

[interpretare]

perioadele de pasaj, specia utilizându-le pentru procurarea hranei.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii

A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Calidris alpina
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre.
Tabel nr. 141 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 15532, Cod Natura 2000 A672

2

Denumirea ştiințifică

Calidris alpina

3

Denumirea populară

Fugaci de țărm

4

Descrierea speciei

Specie de limicolă de talie medie spre mică cu o lungime a corpului de
16 – 22 cm și o anvergură cuprinsă între 33 – 40 cm. Penajul diferă în
funcție de vârstă sau sezon. Exemplarele adulte în timpul verii au cioc
și picioare negre, mantaua/scapularele sunt de regulă roșiatice, mai
accentuate la masculi. În partea inferioară a corpului, prezintă o pată
neagră, acesta fiind un caracter decisiv al acestei specii. Prezintă striații
accentuate pe piept. Exemplarele adulte în timpul iernii prezintă un
penaj predominant gri, în special în partea superioară a corpului și pe
aripi, respectiv alb în partea inferioară și pe flancuri. Prezintă striații pe
piept. Pe cap este prezent un supercilium de culoare alb – gri, mai
deschis în comparație cu restul capului. Juvenilii au de regulă un aspect
mai întunecat, striațiile de pe piept se continuă până pe burtă, în zona
picioarelor. Prezintă scapulare albe, mantaua în formă de V.
Superciliumul destul de vizibil. În toate tipurile de penaj ciocul este
lung și puțin încovoiat spre vârf. Pe târtiță este prezentă o bandă neagră
care se finalizează pe coadă, alcătuită de rectricele centrale

5

Perioade critice

Specie întâlnită doar în pasaj

6

Cerinţe de habitat

Această specie cuibăreşte în general în regiunile costiere, în mlaştini cu
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vegetaţie bogată, în habitate de tundră cu turbării sau în alte habitate
deschise din zona litoralului care rămân umede întreg sezonul. În timpul
migraţiei deseori poposesc pe malurile mâloase şi noroioase din diverse
habitate cum ar fi cele acvatice sărate, salmastre şi dulci, dar şi lacuri
sau râuri. Se adăposteşte de prădători în păşuni şi habitate deschise
unde are şi sursă de hrană.
7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

Nr

Tabel nr. 142 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

Calidris alpina

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele cu apă foarte mică. Situl oferă aceste habitate
atunci când se fac recoltări de pește și apa este drenată.

speciei
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă izolată
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

rară
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia nu a fost observată în sit, totuși poate apărea ocazional în zona
eleșteielor când lacurile sunt drenate, rezultând habitate mâloase,
benefice pentru limicole.
Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
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Calidris minuta
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 143 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

A145

2

Denumirea ştiințifică

Calidris minuta

3

Denumirea populară

Fugaci mic

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

În perioada de reproducere specia ocupă habitatele de tundră aflate la
mică altitudine din regiunea arctică. Preferă suprafețele de sol aride,
fără vegetație, cu tufișuri sporadice de sălcii de talie mică (Salix
herbacea), care se află în apropierea zonelor mlăștinoase. De
asemenea, preferă și acele habitate unde între mușchi și rogoz se
intercalează frecvent movile cu vuietoare (Empetrum sp.) Evită zonele
în care precipitațiile anuale ajung să depășească 250 mm. În timpul
iernii specia poate fi observată frecvent în bancuri nisipoase și
nămoloase estuariane și în lagune închise de-a lungul coastelor. Apare
de asemenea și în interiorul continentului, pe bălți, iazuri, mlaștini, pe
malurile nămoloase și nisipoase ale râurilor și în zone inundate cu
vegetație densă.

7

Fotografii

-

8

Aria protejată în care

ROSPA0105 Valea Mostiștea
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se regăsește

Tabel nr. 144 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Calidris minuta, Cod Natura 2000: A145

2

Informaţii specifice

În perioada de reproducere specia ocupă habitatele de tundră aflate la

speciei

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

3

Statutul de prezenţă



[temporal]
4

Statutul de prezenţă

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



Marginală



Nativă

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă



Rară

7

Perioada de



octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei

La nivelul ariei naturale protejate specia este întâlnită în perioadele de

[interpretare]

pasaj când utilizează pentru hrănire malurile apelor sau zonele de băltire
temporară, acolo unde adâncimea apei este suficient de mică și există
porțiuni nămoloase.

9

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii

A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Calidris temminckii
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.

Nr

Tabel nr. 145 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

A146
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2

Denumirea ştiințifică Calidris temminckii

3

Denumirea populară

Fugaci pitic

4

Descrierea speciei

Se mișcă având o postură mai ghemuită decât fugaciul mic și astfel
corpul pare mai lung. Coloritul amintește de fluierarul de munte: partea
dorsală, gâtul și partea superioară a pieptului gri-cafenii. Picioarele grimaronii.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Cuibărește pe malurile nisipoase ale lacurilor și râurilor din regiunile
muntoase nordice, de obicei deasupra limitei superioare a pădurii.

7

Fotografii

-

8

Aria protejată în care ROSPA0105 Valea Mostiștea
se regăsește

Tabel nr. 146 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Calidris temminckii, Cod Natura 2000: A146

2

Informaţii specifice

În aria naturală protejată apare numai în timpul migrației, utilizând

speciei

habitate acvatice diferite, precum malurile mlăștinoase/nisipoase de-a
lungul zonelor umede.

3

Statutul de prezenţă



[temporal]
4

Statutul de prezenţă

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



Marginală



Nativă

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă



Rară

7

Perioada de colectare



octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
8

Distribuţia speciei

În aria naturală protejată apare numai în timpul migrației, utilizând

[interpretare]

habitate acvatice diferite, precum malurile mlăștinoase/nisipoase de-a
lungul zonelor umede.

9

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
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10

Alte informaţii privind

A se vedea Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii

Caprimulgus europaeus
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 147 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

941

2

Denumirea ştiințifică

Caprimulgus europaeus

3

Denumirea populară

Caprimulg

4

Descrierea speciei

Specie activă la crepuscul și în timpul nopții, greu de observat, cu coadă
și aripile lungi, având un zbor foarte agil. Prezintă un penaj criptic,
preponderent gri-cenușiu închis, cu inserții maronii și albe. Masculul
adult prezintă pete albe, caracteristice în colțurile cozii și pe aripi, în
zona remigelor externe, care nu apar la femele sau la penajul de primul
an. Ciocul este foarte mic și delicat, prevăzut cu vibrise, în schimb are o
deschidere foarte mare a gurii.
Este o specie activă la crepuscul și în timpul nopții, ceea ce o face greu
de detectat. Este o specie teritorială. De obicei instalează cuibul lângă
un trunchi căzut la pământ care se află în descompunere și care îi
servește ca reper la întoarcerea la cuib. Poate cuibări și la adăpostul
tufișurilor. Cuibul este construit pe sol, fiind o mică adâncitură. Ponta (2
ouă) e depusă în luna mai; incubația durează 18 zile; puii devin
zburători după 16-19 zile, fiind total independenți la vârsta de 34 de
zile.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor (mai-august)
Depune 2 ouă cu o dimensiune medie de 32 x 22 mm, în lunile maiiunie, uneori și iulie, variind în funcție de an și zona geografică. De
obicei instalează cuibul lângă un trunchi căzut la pământ care se află în
descompunere și care îi servește ca reper la întoarcerea la cuib. Poate
cuibări și la adăpostul tufișurilor. Cuibul poate fi utilizat de aceeași
pereche mai mulţi ani la rând. Adesea depune două ponte într-un sezon
de reproducere. Atunci când este ameninţată la cuib, femela atrage
urmăritorul, simulând un comportament ce sugerează că este rănită,
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târându-se pe sol sau pe crengi. Ouăle, eliptice până la subeliptice, cu
formă lunguiață, sunt depuse în timpul nopții. Coaja este netedă, puțin
strălucitoare, alba sau crem, uneori cu o tentă cenușie sau purpurie, cu
pete neregulate brune, uneori cu striuri. Clocitul este realizat în special
de către femelă, timp de 18 zile, perioadă în care este hrănită de către
mascul. Puii devin zburători la 16-19 zile și sunt îngrijiţi în tot acest
timp de către femelă.
6

Cerinţe de habitat

Specia preferă zonele uscate și deschise, crângurile, pădurile cu poiene,
liziere, preferând locurile cu copaci seculari, plantații de arbori tineri,
uneori chiar dune de nisip.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
se regăsește

Nr

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 148 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii

Caprimulgus europaeus
specifice Specie neidentificată în sit.

speciei
3.

Statutul de prezenţă Reproducere / odihnă și hrănire/pasaj. (Specie migratoare și
[temporal]

4.

cuibăritoare în România.)

Statutul de prezenţă Caprimulgul în perioada proiectului nu a fost identificat pe teritoriul
ROSPA0021 și nici în Ostrovul Ciocănești.

[spaţial]
5.

Statutul de prezenţă Nativă.
[management]

6.

Abundenţă

Prezentă incertă în ROSPA0021. Efectivul estimat la nivelul SPA-ului
este de 0-2 perechi cuibăritoare.

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuţia
[interpretare]

speciei Are habitate adecvate pentru cuibărire (pădure) pe Ostrovul
Ciocănești și pe malul Dunării. În pasaj pentru hrănire poate folosi și
suprafața fermei piscicole.

9.

Distribuţia pecie [harta Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12
distribuției]

10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
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sursele de informaţii

Carduelis cannabina
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 149 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 943, Cod Natura 2000 A366

2

Denumirea

Carduelis cannabina

ştiințifică
3

Denumirea populară Cânepar

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Este o pasăre monogamă, teritorială în timpul perioadei de cuibărire.
Cuibărește în arbori de înălțime medie. Cuibul este construit de ambii
parteneri, este alcătuit din rămurele, paie, fân, mușchi și iarbă uscate.
Cuibul este căptușit în interior cu puf și pene.

Femela depune 4-6 ouă

de culoare albăstrui-albicioasă cu puncte ruginii. Perioada de cuibărire
este cuprinsă între mijlocul lui aprilie și începutul lui august, scoţând
două rânduri de pui pe sezon. Ponta este clocită de obicei de către
femelă, iar incubaţia durează 12-14 zile. O data zburați puii, aceștia
devin independenți.
6

Cerinţe de habitat

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

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 11.2.2.3

protejată

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea.

Tabel nr. 150 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Carduelis cannabina

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele deschise și semi-deschise. Este întâlnit
speciei

frecvent în pășunile cu arboret sau chiar arbori izolați, tufișuri, livezi
etc.

3

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Izolată pentru ROSPA0021 și ROSPA0055
[spaţial]

5

Marginală pentru ROSPA0105

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Specia a fost întâlnită în zona eleșteielor, în special în aliniamentul de
Distribuţia speciei
[interpretare]

plopi de pe marginea lacurilor sitului ROSPA0021. Poate apărea
ocazional și în apropierea canalului, malul Dunării și chiar pădurea de
pe Ostrovul Ciocănești. Frecvent observată în habitatele cu arbori și
tufiș din ROSPA0055.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
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privind sursele de
informaţii

Carduelis carduelis
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105
Valea Mostiștea.
Tabel nr. 151 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 944, Cod Natura 2000 A364

2

Denumirea ştiinţifică

Cardeulis carduelis

3

Denumirea populară

Sticlete

4

Descrierea speciei

Faţa roşie îl face inconfundabil. În rest capul este alb şi negru
având pe aripă o bandă lată galbenă, târtița este albă iar coada
neagră cu pete albe. Sexele sunt asemănătoare pe teren.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3

ROSPA0105 Valea Mostiștea
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Nr

Tabel nr. 152 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Specia

2

Informaţii

Carduelis carduelis
specifice Specia preferă atât zonele deschise, cât și pădurile, cuibărește în

speciei

arbori de înălțime mijlocie. Specia are o distribuție extinsă la
nivelul ariilor protejate, dar mai ales în interiorul localităților din
imediata vecinătate a ariei naturale protejate.

3

Statutul

de

prezenţă Reproducere/rezident

de

prezenţă Larg răspândită

de

prezenţă nativă

[temporal]
4

Statutul
[spaţial]

5

Statutul

[management]
6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia

speciei Specia a observată frecvent în situri. Este o specie cuibăritoare în

[interpretare]
9

habitatele terestre cu arbori și tufiș.

Distribuţia speciei [harta Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12
distribuţiei]

10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Carduelis chloris
Specia se regăsește în siturile Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea
Mostiștea.
Tabel nr. 153 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 945, Cod Natura 2000 A363

2

Denumirea ştiinţifică

Carduelis chloris

3

Denumirea populară

Florinte

4

Descrierea speciei

Penajul este verde-măsliniu, de aici şi numele de verdeţi, cu tentă
galbenă la mascul şi brună la femelă; ambii au marginea penelor
lungi din aripă, galbenă. Glasul melodios face pasărea remarcată
oriunde apare. Cuibul are formă de cupă şi este construit la
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înălţime, în bifurcația unei ramuri. Consumă seminţe şi fructe dar
uneori şi insecte.
5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Cuibărește de obicei în perioada aprilie-iunie, uneori din martie
până în iulie, în arbori de diferite specii, la o înălțime cuprinsă între
1,5 și 4 m, fiind identificate cuiburi chiar și la 20 m de sol. Depune
două ponte pe an, prima în aprilie, a doua în iunie. Fiecare pontă
este formată din 4-6 ouă, mai rar 3-7. Ouăle au culoarea albalbăstrui și sunt clocite numai de către femelă. Prima pontă este
clocită timp de 13-14 zile, iar la cea de-a doua timpul se scurtează
la 12 zile. Puii deschid ochii după 7 zile de la eclozare, timp în care
sunt acoperiți și îngrijiți de către femelă. Ei continuă să fie hrăniți
de către părinți și devin complet independenți de aceștia după 33
zile de la eclozare.

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 154 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

2

Informaţii

Carduelis chloris
specifice Este o pasăre destul de comună în regiunile deschise cu arbori și
tufe, în grădini și parcuri, liziere de pădure, pâlcuri de arbori, dar

speciei

și în interiorul localităților. Preferă zonele joase, la nivelul ariilor
protejate și în imediata vecinătate a acesteia, specia având la
dispoziție habitate cu favorabilitate.
În situri, poate fi întâlnită pe perioada migraţiei, preferă habitatele
cu vegetaţie lemnoasă.
3

Statutul

de

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

Statutul

reproducere
de

prezenţă Marginală pentru ROSPA0055

[spaţial]
5

Statutul

Larg răspândită pentru ROSPA0105
de

prezenţă nativă

[management]
6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia

speciei Specia a observată rar în situri. Poate să apară în număr mare în

[interpretare]
9

perioada migraţiei și iarna în habitatele terestre cu arbori și tufiș.

Distribuţia speciei [harta Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12
distribuţiei]

10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Carduelis spinus
Specia se regăsește în ariile protejate ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea
Mostiștea.
Nr

Tabel nr. 155 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 945, Cod Natura 2000 A363

2

Denumirea ştiinţifică

Carduelis spinus

3

Denumirea populară

Scatiu

4

Descrierea speciei

Scatiul are capul şi ciocul subţire iar culoarea ciocului este
maroniu. Are penajul verzui, caracteristică speciei fiind marginea
galbenă a primarelor, corpul striat şi talia mică. Masculul are o pată
neagră pe creștet ce îl deosebește de femelă.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Depune două ponte pe an. Prima este formată de obicei din 4-5 ouă
și este depusă în lunile aprilie-mai, iar cea de-a doua, formată din
mai puține ouă (3-4), este depusă în luna iunie. Uneori este depusă
chiar și a treia pontă. Ouăle acestei specii sunt de culoare albalbăstruie, punctate cu roșcat, având dimensiunile 16,5 mm x 12
mm. Clocitul este realizat numai de către femelă, timp de 12-14
zile. Puii părăsesc cuibul după 12-15 zile, fiind numai parțial
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acoperiți de pene.
6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 156 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

2

Informaţii

Carduelis spinus
specifice În situri, poate fi întâlnită pe perioada migraţiei, preferă habitatele

speciei
3

Statutul

cu vegetaţie lemnoasă.
de

prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj/iernare.

de

prezenţă marginală

de

prezenţă nativă

[temporal]
4

Statutul
[spaţial]

5

Statutul

[management]
6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia
[interpretare]

9

speciei

Specia a observată rar în situri la momentul deplasărilor din teren.
Poate să apară mai frecvent în perioada migraţiei și iarna în
habitatele terestre.

Distribuţia speciei [harta Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12
distribuţiei]
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10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Charadrius alexandrinus
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre.
Tabel nr. 157 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 958, Cod Natura 2000 A138

2

Denumirea

Charadrius alexandrinus

ştiințifică
3

Denumirea populară Prundăraș de sărătură

4

Descrierea speciei

Specie de limicolă de talie mică cu o lungime a corpului de 15 – 17.5 cm
și o anvergură de 42 – 45 cm. Greutatea corpului este cuprinsă între 32 –
56 de grame. Corpul îndesat, picioare lungi, cap masiv prevăzut cu un
cioc scurt și relativ gros. Are un aspect mia pal în comparație cu celelalte
specii de prundărași. În toate penajele prezintă o bandă întreruptă pe
piept. Pieptul este alb curat. Ciocul și picioarele sunt negre. În zbor este
relativ ușor de recunoscut după banda albă, proeminentă de pe aripi,
respectiv târtița și coada albe pe margini. Masculul adult are fruntea de
culoare albă iar pe creștet o dungă neagră accentuată. Prezintă lorum
negru și o bandă scurtă dar lată în spatele ochiului. Banda de pe laturile
pieptului este gri – negricioasă. Pe ceafă prezintă o pată de culoare
maro – roșiatică. La femele lipsește negrul de pe cap și piept, este
înlocuit de culoarea gri – maroniu. Juvenilii sunt asemănători cu femelele
dar au un aspect mai pal, striații fine pe creștet și coada relativ scurtă.
Picioarele sunt gri.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Sosește din cartierele de iernare la începutul lunii aprilie. Cuibărește de
regulă solitar sau în mici colonii împrăștiate, situate de cele mai multe ori
pe teren parțial acoperit cu vegetație, situat în apropierea apelor sărate.
Sunt cazuri când cuibăresc împreună cu alte specii, de exemplu chire.
Cuibul este amplasat într-u adâncitură a solului și este căptușit cu
vegetație. De regulă este situat în apropierea smocurilor de vegetație sau
arbuști. În caz de pericol, cuibul este acoperit cuibul este acoperit cu
nisip, atunci când este amplasat pe sol nisipos. Poate scoate 2 sau 3 ponte
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pe sezon. Femela depune de regulă 3 ouă pe la sfârșitul lunii aprilie și
până în iunie, cu o dimensiune medie de 32.2 și 23.6 mm,. Incubația
durează 22 – 28 de sile și este asigurată de ambii parteneri. O dată
eclozați, puii părăsesc cuibul și sunt hrăniți de părinți. După aproximativ
25 – 30 de zile, aceștia devin zburători.
6

Cerinţe de habitat

Prundărașul de sărătură este o specie caracteristică zonelor deschise de
țărmuri nisipoase aparținătore măriilor, lacurilor sărate, lagune,
depresiuni, uneori și maluri cu apă salmastră. Preferă să stea pe nisip sau
nămol, evită de regulă pietrișurile sau pământul spart.

7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 11.2.2.3

protejată

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

Tabel nr. 158 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Charadrius alexandrinus

2

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

3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă izolată
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Foarte rar
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Prundărașul de sărătură nu a fost observată în sit. Pot apărea observații
ocazionale în zona Ostrovului Ciocănești, când cotele Dunării sunt
joase, pe dunele de nisip.
Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
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privind sursele de
informaţii
Charadrius dubius
Specia se regăsește în ariile protejate ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, ROSPA0105 Valea
Mostiștea și Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Nr

Tabel nr. 159 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

2

Denumirea ştiințifică Charadrius dubius

3

Denumirea populară

Prundăraș gulerat mic

4

Descrierea speciei

Adulții au părţile superioare maronii, cu abdomen şi piept alb şi cu o

960

bandă neagră peste piept. Fata este alba cu o scufie maronie, masca
neagra pe ochi, cerc galben pe ochi şi ciocul negru. Picioarele şi
degetele au culoarea cărnii. Are o lungime a corpului de 15-18 cm,
anvergura de 32-35 cm, masa corporala medie de 40 g.
5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor (aprilie - iulie)
Specia este monogamă pentru un sezon de împerechere, însă uneori
perechea poate cuibări împreună mai mulți ani, întorcându-se în aceeaşi
zonă în fiecare primăvară. La întoarcerea pe teritoriile de cuibărire care
are loc în luna martie, masculii creează mici cuiburi săpate superficial în
pământ, femela alegând pe care dintre acestea îl va folosi. În ritualul de
curtare a partenerei, masculul se apleacă în fața acesteia, răsfirându-şi
penele. Cuibăresc în perechi solitare. Specia poate utiliza pentru cuibărit
chiar şi habitate artificiale, precum balastierele, haldele de steril sau
canalizările. Au fost semnalate chiar şi cazuri de cuibărit pe teren arabil
lutos, iar populațiile din India pot cuibări şi în orezării. Împerecherea are
loc în perioada aprilie-iunie. Ambii părinți clocesc 3-5 ouă, cu
dimensiunea de 30 x 22 mm, timp de 24-25 de zile. Puii îşi i-au zborul
la 25-27 de zile după eclozare, în tot acest timp fiind îngrijiții şi hrăniți
de unul sau chiar de către ambii părinți. O pereche poate scoate unul sau
două rânduri de pui pe an.

6

Cerinţe de habitat

Specie de coastă, poate fi găsită pe țărmuri întinse şi nisipoase, pe malul
apelor încet curgătoare sau pe malul lacurilor, dar şi în mlaştini, în
special în timpul migrației.
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7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
se regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 160 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1.

Specia

Charadrius dubius

2.

Informaţii specifice Specie de coastă, poate fi găsită pe țărmuri întinse şi nisipoase, pe malul
apelor încet curgătoare sau pe malul lacurilor, dar şi în mlaştini, în

speciei

special în timpul migrației. La nivelul ariilor protejate poate fi observată
în lungul malurilor.
3.

Statutul de prezenţă Reproducere / odihnă și hrănire/pasaj. (Specie migratoare și cuibăritoare
[temporal]

4.

în România.)

Statutul de prezenţă Marginală (Prezent pe bancurile de nisip.) pentru ROSPA0136 și
[spaţial]

rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Larg răspândită pentru ROSPA0105

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

7.

Perioada

Comună.
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8.

Distribuţia

speciei Cuibărește pe bancurile de nisip de pe Dunăre. În migrație poate fi
prezent și pe marginea lacurilor.

[interpretare]
9.

Distribuţia

speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
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Chlidonias hybridus
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și
Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 161 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 965, Cod Natura 2000 A196

2

Denumirea

Chlidonias hybridus

ştiințifică
3

Denumirea populară Chirighiță cu obraz alb

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 24 – 28 cm şi o greutate de 65 – 100 g.
Anvergura aripilor este de circa 57 – 70 cm. Femela este mai mica decât
masculul. Adulții au înfăţişare similara. Penajul este gri închis, obrazul
alb şi partea superioara a capului este neagra. Ciocul este roșu, spre
deosebire de celelalte specii înrudite de chirighițe. Se hrănește cu pești,
insecte şi larvele acestora, melci şi broaște.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 162 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Chlidonias hybridus
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2

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

3

Statutul de prezenţă Reproducere
Odihnă și hrănire

[temporal]
4

Statutul de prezenţă larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Specia are o distribuție largă în situri, fiind observată în toate zonele:
eleșteie, canal și zona Ostrovului Ciocănești. Cele mai ridicate efective
au fost observate în zona eleșteielor, aici fiind prezentă și o colonie de
Distribuţia speciei
[interpretare]

reproducere. În cadrul sitului ROSPA00136 specia a fost observată în
toate zonele: lacurile din marginea satelor, de-a lungul canalelor de
irigaţie și pe Dunăre. La nivelul ariei protejate ROSPA0105 a putut fi
observată pe toată suprafața sitului, dar mai ales acolo unde există
suprafețe de vegetație intercalate cu luciu de apă, asemeni și în
ROSPA0055.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Chlidonias leucopterus
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0055 Lacul Gălățui și Rezervațiile
naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 163 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 966, Cod Natura 2000 A198

2

Denumirea ştiinţifică

Chlidonias leucopterus

3

Denumirea populară

Chirighiță cu aripi albe
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4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Sosește în teritoriile de cuibărire în luna aprilie și pleacă din acestea
în perioada iunie-august. Ca majoritatea chirighițelor, ritualul nupțial
are manifestări terestre și aeriene, iar masculul hrănește femela.
Perechile monogame formează legături de un sezon și cuibăresc în
colonii mici de câte 20-40 de perechi (până la 100 de perechi),
deseori în amestec cu alte specii. Cuibul este format într-o mică
adâncitură aflată pe o moviliță de vegetație plutitoare și se află la 30120 cm deasupra nivelului apei. Aceste cuiburi sunt amplasate pe
distanțe mari unele de altele, uneori ajungându-se până la 10-30 m.
Are o singură pontă pe an cu 2-4 ouă, care sunt incubate de ambii
părinți. Puii eclozează după 18-22 de zile. Ei părăsesc cuibul în
câteva zile și se ascund în vegetația din apropierea cuibului. Devin
capabili de zbor în 24-25 de zile, în tot acest timp fiind îngrijiți de
către ambii părinți.

6

Cerinţe de habitat

Se întâlnește pe lacuri, mlaștini cu apă stătătoare, râuri, zone inundate
și pe suprafețele de apă înconjurate
cu stuf, rogoz sau alte plante acvatice. De obicei evită crescătoriile de
pești și terenurile agricole inundate (orezării), dar ocazional se poate
hrăni zburând peste zonele agricole și pășunile uscate.
Specie diurnă, preia prada de la suprafața apei și nu se scufundă.

7

Fotografii

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3

Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești

Tabel nr. 164 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
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Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1.

Specia

Chlidonias leucopterus

2.

Informaţii

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

speciei
3.

Statutul

de

prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj. Apariție ocazională în migrația de

[temporal]
4.

Statutul

de

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

[spaţial]
5.

Statutul

de

prezenţă Specie nativă.

[management]
6.

Abundenţă

Prezență certă.

7.

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Chirghița cu aripi albe folosește habitatele acvatice din situri, în

[interpretare]
9.

Distribuţia

special pe perioada migrației.
speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Chlidonias niger
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui și Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 165 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 967, Cod Natura 2000 A197

2

Denumirea ştiințifică

Chlidonias niger

3

Denumirea populară

Chirighiță neagră

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 23 – 28 cm şi o greutate de 50 – 74 g.
Anvergura aripilor este de circa 57 – 65 cm. Adulții au înfăţişare
similara. Are aripile largi şi coada scurta. Capul şi corpul sunt negre, iar
aripile sunt gri – argintii. Se hrănește cu insecte, pești mici şi broaște.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.
Femela depune în mod obișnuit 2-3 ouă în a doua parte a lunii mai și în
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prima parte a lunii iunie, cu o dimensiune medie de 35,9 x 25,3 mm.
Ouăle acestei specii sunt rezistente atunci când se udă. Incubaţia
durează în jur de 19-23 de zile și este asigurată de ambii parteneri. Puii
părăsesc cuibul la câteva zile după eclozare și sunt îngrijiţi de adulţi.
Devin zburători la 20-25 de zile.
6

Cerinţe de habitat

Chirighiţa neagră este caracteristică în perioada cuibăritului zonelor
umede de apă dulce și salmastre bogate în vegetaţie. În perioada iernării
poate fi observată în zonele de coastă, în golfuri și lagune cu apă sărată.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 166 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Chlidonias niger

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele acvatice, bogate în vegetație. A fost observată
de mai multe ori în sit, în special în zona Ostrovului Ciocănești și

speciei

eleșteie.
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
Posibil și cuibăritoare dar în efective foarte mici, în colonia de

[temporal]

chirighiță cu obraz alb.
4

Statutul de prezenţă larg răspândit
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

Specia a fost observată hrănindu-se în situl ROSPA0021, în special în
zona Ostrovului Ciocănești și eleșteie, dar și în ROSPA0055 în special
pe deasupra lacului. Efectivele mai ridicate sunt observate în pasaj. În
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colonia de Chlidonias hybridus au fost observate exemplare teritoriale,
rezultând cuibărirea probabilă a acestei specii, în efective foarte mici de
1 – 2 perechi.
9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Ciconia ciconia
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 167 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 969, Cod Natura 2000 A031

2

Denumirea

Ciconia ciconia

ştiințifică
3

Denumirea populară Barză albă

4

Descrierea speciei

Barza albă este o specie de talie mare cu o lungime a corpului de 100 –
102 cm și o anvergură de 155 – 165 cm. Greutatea corpului este cuprinsă
între 2.3 – 4.4 kg. Această specie nu poate fi confundată, are gât și
picioare lungi. Picioarele și ciocul sunt de culoare roșie. Coloritul penajul
este preponderent alb, excepție fac remigele care sunt de culoare neagră.
Văzută de la distanță poate fi confundată cu pelicanul comun, totuși gâtul
lung este un caracter forte. Juvenilii au picioarele rozalii și ciocul roșu cu
vârful negricios. Se hraneste cu broaste, soareci, insecte, cartite, pui de
pasari si de iepuri, melci, serpi si soparle.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Specie monogamă, cuibul construit anii precedenți este folosit pentru mai
mulți ani. De regulă, la începutul lunii martie sosește la cuib masculul și
apără cuibul până ajunge și femela. Cuibul este amplasat cel mai frecvent
pe stâlpii rețelelor de medie tensiune, dar și pe acoperișurile caselor. Este
alcătuit din crengi fixate cu pământ iar în interior este căptușit cu mușchi
și resturi vegetale. Cuibul poate atinge dimensiuni mari (1.5 m diametru
și chiar 1 – 2 m înălțime). În mod normal masculul aduce materiale iar
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femela se ocupă cu așezatul acestora. Femela depune 3 – 4 ouă în
perioada cuprinsă între începutul lunii aprilie și a doua jumătate a lunii
mai. Incubația este asigurată de ambii parteneri, totuși, pe timp de noapte
doar femela stă pe ouă. Incubația durează 33 – 34 de zile. O dată eclozați
puii sunt hrăniți de părinți timp de 53 – 55 de zile.
6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

A se consulta Anexa 11.2.2.3
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 168 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Ciconia ciconia

2

Informaţii specifice Specia preferă zonele deschise, umede, de unde își poate procura hrana
speciei

3

cu ușurință.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Cuibărește în vecinătatea sitului.

Statutul de prezenţă larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

Specia a fost observată de mai multe ori hrănindu-se în situri, în special
în zona eleșteielor sau altor tipuri de suprafețe acvatice. Este des
întâlnită in zonele acvatice cu adâncime mică a apei și terenurile
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agricole din vecinătatea acestora, în special în regiunile deschise unde
se hrănește, dar și în zonele de cuibărire din localitățile din apropierea
lacurilor. În situl ROSPA0055 au fost identificate 7 cuiburi de barză
albă, 3 în comuna Rasa, 2 în Independenta si 2 în comuna Galatui.
9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Ciconia nigra
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.

Nr

Tabel nr. 169 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

A030

2

Denumirea ştiințifică

Ciconia nigra

3

Denumirea populară

Barză neagră

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Este o specie caracteristică pădurilor de câmpie şi de pe dealuri
care au în apropiere zone umede. Ca dimensiuni este cu puţin mai
mică decât barza albă. Adulţii au înfăţişare similară şi ating acest
stadiu numai în al patrulea an de viaţă. Se hrăneşte în special cu
ţipari când îi găseşte, mamifere mici, pui de păsări, ouă, broaşte,
moluşte, lipitori, râme, şopârle, şerpi sau insecte. Este o specie
retrasă şi sfioasă, care cuibăreşte în păduri, în cuiburi pe care le
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foloseşte mai mulţi ani şi pe care le repară şi le consolidează în
fiecare an.
7

Fotografii

8

Aria protejată în care se

A se consulta Anexa 11.2.2.3
ROSPA0105 Valea Mostiștea

regăsește

Tabel nr. 170 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Ciconia nigra, cod Natura 2000: A030

2

Informaţii specifice

Este o specie caracteristică pădurilor de câmpie şi de pe dealuri

speciei

care au în apropiere zone umede, la nivelul ariei naturale protejate
specia putând fi observată în perioadele de pasaj.

3

Statutul de prezenţă



[temporal]
4

Statutul de prezenţă

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



Larg răspândită



Nativă

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă



Rară

7

Perioada de colectare a



octombrie 2017 – martie 2019

datelor din teren
8

Distribuţia speciei

Fiind o specie caracteristică pădurilor de câmpie şi de pe dealuri

[interpretare]

care au în apropiere zone umede, la nivelul ariei naturale protejate
specia poate fi observată în perioadele de pasaj.

9

Distribuţia speciei [harta

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

distribuţiei]
10

Alte informaţii privind

A se vedea Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Circaetus gallicus
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 171 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

A080
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2

Denumirea ştiințifică

Circaetus gallicus

3

Denumirea populară

Șerpar

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care se

ROSPA0105 Valea Mostiștea

regăsește

Tabel nr. 172 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Circaetus gallicus, cod Natura 2000: A080

2

Informaţii specifice

Şerparul este o specie care preferă un mozaic de habitate cu zone

speciei

împădurite folosite pentru cuibărit şi cu zone deschise pentru hrănire,
particularități de habitat care nu sunt bine reprezentate la nivelul ariei
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protejate, însă specia poate utiliza zona în perioadele de pasaj, având
aici zone deschise pentru hrănire.
3

Statutul de prezenţă



[temporal]
4

Statutul de prezenţă

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



Larg răspândită



Nativă



Rară

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada de colectare a

octombrie 2017 – martie 2019

datelor din teren
8

9

Distribuţia speciei

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

[interpretare]

deschise cu favorabilitate pentru hrănire.

Distribuţia speciei [harta Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12
distribuţiei]

10

Alte informaţii privind

A se vedea Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Circus aeruginosus
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0055 Lacul Gălățui și
ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Nr

Tabel nr. 173 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 973, Cod Natura 2000 A081

2

Denumirea ştiinţifică

Circus aeruginosus

3

Denumirea populară

Erete de stuf

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

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

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

Nr

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 174 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Specia

2

Informaţii

Circus aeruginosus
specifice Eretele de stuf este o specie care preferă pentru cuibărit zonele

speciei
3

Statutul

umede cu stufărişuri extinse.
de

[temporal]

prezenţă Rezidentă
Reproducere
Odihnă și/sau hrănire

4

Statutul

de

prezenţă Larg răspândită

de

prezenţă nativă

[spaţial]
5

Statutul

[management]
6

Abundenţă

Prezență certă, 4-6 perechi cuibăritoare
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7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia

speciei Eretele de stuf a fost observat de mai multe ori în sit, cuibăreşte în

[interpretare]
9

Distribuţia

zonele cu stuf.
speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Circus cyaneus
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 175 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

A082

2

Denumirea ştiințifică

Circus cyaneus

3

Denumirea populară

Erete vânăt

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care

ROSPA0105 Valea Mostiștea
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se regăsește

Tabel nr. 176 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Circus cyaneus, cod Natura 2000: A082

2

Informaţii specifice

Zonele stuficole de pe cuprinsul ariei pot fi utilizate ca zone de odihnă

speciei

și hrănit în perioadele de pasaj sau iernat. Eretele vânăt este o specie
caracteristică zonelor deschise, cu păşuni, mlaştini şi teritorii agricole.

3

Statutul de prezenţă



Populație care doar iernează în aria naturală protejată



Larg răspândită



Nativă

[temporal]
4

Statutul de prezenţă
[spaţial]

5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă



Prezență certă

7

Perioada de colectare



octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
8

Distribuţia speciei

Este întâlnită in zonele acvatice cu vegetație stuficolă unde are adăpost

[interpretare]

pentru odihnă și terenurile agricole din vecinătatea acestora unde se
hrănește.

9

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii

A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Circus macrourus
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni.
Nr

Tabel nr. 177 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/
Descriere
Atribut

1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS –975, Cod Natura 2000 A083

2

Denumirea

Circus macrourus

ştiințifică
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3

Denumirea

Erete alb

populară
4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 40 – 50 cm şi greutatea medie de 315 g pentru
mascul şi 445 g pentru femela. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 97 –
118 cm. Masculul este gri pal pe spate şi vârfurile aripilor sunt negre.
Femela este maro cu un abdomen pal. Se hrănește cu rozătoare, păsări,
insecte, broaște, șopârle şi șerpi.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Cuibul este aşezat pe sol in vegetaţia deasa şi înalţă. Este alcătuit din paie
şi alte resturi vegetale. Femela depune 4 – 5 oua in luna mai cu o
dimensiune de circa 43,5 x 34 mm. Incubația durează 28 – 30 de zile şi
este asigurata de femela, care este hrănită de mascul in tot acest timp.
Timp de circa 2 săptămâni după ieșirea puilor din oua, masculul continua
sa aducă hrana, atât pentru femela cat şi pentru pui. De obicei
supraviețuiesc numai 2 - 3 pui. Puii devin zburători la 35 – 40 de zile, dar
rămân dependenți de părinți încă 14 – 21 de zile.
Ameninţări
 Alterarea şi pierderea habitatelor în urma activităților agricole.
 Contaminarea prin produse agricole.
 Alterarea şi pierderea de habitat cauzate de schimbarea folosirii
 terenurilor.
 Pierderea şi deteriorarea zonelor de reproducere şi de aglomerare.
 Efectul vânătorii şi braconajului în timpul perioadei de
reproducere.
 Efectul altor activități antropogene.
Degradarea habitatelor prin transformarea păşunilor in terenuri agricole,
intensificarea agriculturii şi folosirea de pesticide, arderea terenurilor şi
supra păşunatul, alături de vânătoarea ilegală, sunt principalele pericole
pentru declinul speciei. Un Plan International de Acţiune, a fost elaborat
in 2003 şi acţiuni de conservare a păşunilor au fost întreprinse in aceasta
perioada.

6

Cerinţe de habitat

Eretele alb este o specie caracteristică păşunilor şi stepelor uscate,
terenurilor agricole şi mlaştinilor aflate în preajma râurilor. Se hrănește cu
rozătoare, păsări, insecte, broaște, șopârle şi șerpi, capturând prada la o
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distanţă de până la 20 de km de cuib. Zboară la înălțimi mici, de 1-9 m
depărtare de sol şi coboară brusc după ce identifică prada. Hrana este
formată în principal din mamifere, șopârle, broaște şi păsări mici, dar
poate consuma ocazional şi insecte, în special lăcuste. În migrație se
deplasează individual, însă femelele şi exemplarele tinere pot fi văzute în
grupuri de 10-15 exemplare. Longevitatea maximă cunoscută este de 13
ani şi 5 luni.
Cuibăreşte solitar sau în grupuri dispersate de 3-5 perechi.
Cuibul este aşezat pe sol în vegetaţia deasă şi înaltă, fiind alcătuit din paie
şi alte resturi vegetale. Femela depune 4-5 ouă în luna mai, cu o
dimensiune de circa 43,5 x 34 mm. Incubația durează 28-30 de zile şi este
asigurată de femelă, care este hrănită în tot acest timp de către mascul.
Acesta continuă să aducă hrană, atât pentru femelă, cât şi pentru pui timp
de două săptămâni după ieșirea puilor din ouă. Din toată ponta de obicei
supraviețuiesc numai 2-3 pui. Aceştia devin zburători la 35- 40 de zile,
însă rămân dependenți de părinți încă 14-21 de zile.
7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 11.2.2.3

protejată în ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni

care se regăsește

Nr

Tabel nr. 178 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

Circus macrourus

2.

Informaţii specifice Folosește terenurile agricole şi păşunile din sit pentru hrănire şi odihnă.
speciei

3.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj. (Specie migratoare în România.)
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă A fost identificat în zonele agricole.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Nativă.
[management]

6.

Abundenţă

Specie rară în SPA. Efectiv estimat: până la 3 indivizi în migraţia de
primăvară.

7.

Perioada

de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
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din teren
8.

speciei Eretele alb trece în migraţie folosind zonele agricole pentru hrănire şi

Distribuţia
[interpretare]

9.

Distribuţia

odihnă.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Coccotraustes coccotraustes
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.
Nr

Tabel nr. 179 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 980, Cod Natura 2000 A373

2

Denumirea ştiinţifică

Coccotraustes coccotraustes

3

Denumirea populară

Botgros

4

Descrierea speciei

Botgrosul este reprezentantul de talie mare a familiei cintezelor.
Are ciocul foarte puternic şi gros. Culorile dominante sunt maroruginiu şi gălbui maroniu cu negru, alb şi gri. Aripile sunt negrualbăstrui lucios.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Este o specie care se întâlnește în special în zonele deschise cu
stejar și carpen, dar arealul ei se extinde și în zona altor specii de
foioase, cu copaci înalți, bogați în fructe de mărime potrivită, cum
ar fi fagul, frasinul, ulmul, platanul sau paltinul. Zboară în
coronamentul copacilor sau staționează de multe ori pe vârful
crengilor. În afara perioadei de cuibărit se deplasează în stoluri
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mari. Se hrănește cu semințe mari și tari, muguri, vlăstari de
copaci și tufe. Semințele fructelor zemoase sunt consumate după
ce partea cărnoasă este îndepărtată cu ajutorul ciocului.
7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.3

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

Tabel nr. 180 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Coccotraustes coccotraustes

2

Informaţii

specifice În sit, poate fi întâlnită pe perioada migraţiei, preferă habitatele cu

speciei
3

Statutul

vegetaţie lemnoasă.
de

prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj/iernare.

de

prezenţă marginală

de

prezenţă nativă

[temporal]
4

Statutul
[spaţial]

5

Statutul

[management]
6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia

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

[interpretare]
9

Distribuţia speciei [harta Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12
distribuţiei]

10

Alte

informaţii

privind A se vedea Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Coracias garrulus
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni,
ROSPA0105 Valea Mostiștea și Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 181 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

989

2

Denumirea ştiințifică

Coracias garrulus
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3

Denumirea populară

4

Descrierea speciei

Dumbrăveancă
Are dimensiuni similare stăncuței (Corvus monedula). Lungimea
corpului este de 29 – 32 cm şi o greutate de 127 – 160 g. Anvergura
aripilor este de circa 52 – 57 cm. Adulţii au înfățişare similara. Penajul
este uluitor, fiind de un albastru azuriu ce acoperă capul, gatul şi pieptul,
iar spatele este maroniu – ruginiu. Se hrănește cu rozătoare, broaște,
șopârle, șerpi, păsări şi insecte.

5

Perioade critice

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

6

Preferă zonele de câmpie, calde și uscate, care au pâlcuri de

Cerinţe de habitat

pădure sau copaci solitari, ocazional putând fi întâlnită și în regiunile
colinare. Preferă habitatele semideschise, mozaicate, cu arbori singuratici
sau grupuri de arbori. Poate fi observată de multe ori stând. Hrana este
procurată îndeosebi de pe terenuri arabile și pășuni, specia având o
preferință semnificativă pentru pârloage.
7

Fotografii

8

Aria protejată în care ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
se regăsește

A se consulta Anexa 11.2.2.3

ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Nr

Tabel nr. 182 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii specifice Folosește stâlpii ca loc de veghe pentru hrănire. Cuibărește în stâlpi,
speciei

3.

în România.)

Statutul de prezenţă Marginală. A fost identificat atât în zona canalului cât și în ferma
[spaţial]

5.

scorburile arborilor sau în pereți de loess.

Statutul de prezenţă Reproducere / odihnă și hrănire/pasaj. (Specie migratoare și cuibăritoare
[temporal]

4.

Coracias garrulus

piscicolă.

Statutul de prezenţă Nativă.
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[management]
6.

Abundenţă

Specie rară în SPA-uri. Efectiv estimat la 1-2 perechi cuibăritoare.
Cuibărire incertă și/sau ocazională.

7.

Perioada

de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8.

speciei Șirurile de arbori de-a lungul canalelor, a drumurilor ce deservesc

Distribuţia

parcelele agricole și din jurul fermei pisciole sunt adecvate pentru

[interpretare]

cuibărire.
9.

Distribuţia

speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Corvus corax
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 183 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS 990

2

Denumirea

Corvus corax

ştiințifică
3

Denumirea populară Corb

4

Descrierea speciei

Masculul și femela au același penaj de culoare neagră pe tot corpul,
diferența fiind doar la dimensiune, femela fiind mai mică. Lungimea
corpului este de 68-70 cm, iar anvergura aripilor este de 113-135 cm, cu o
masă corporală de 700-1600 g.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Este o specie monogamă, perechea păstrându-se pe toată durata vieții. Pot
fi văzuți în perechi chiar și în afara perioadei de împerechere, care la
această specie începe în luna februarie. Cuibul este construit în partea
superioară a coronamentului unor arbori bătrâni sau pe stânci, în zone
greu accesibile. Este realizat din mai multe rânduri de crengi împletite,
consolidate apoi cu nămol și căptușite cu păr, lână și alte materiale moi. O
pereche poate folosi ani la rând același cuib, pe care îl consolidează în
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fiecare perioadă de cuibărit. Pe perioada clocitului femela este hrănită de
către mascul, care păzește și cuibul. Ea nu poate pleca de pe cuibar,
deoarece temperatura scăzută ar determina deteriorarea pontei, care este
clocită încă de la depunerea primului ou. Perioada de incubație este de 21
de zile, ponta fiind formată din 4-6 ouă albastru-verzui, care sunt depuse
câte unul pe zi. Puii sunt hrăniți de către ambii părinți și părăsesc cuibul
după 40 de zile de la eclozare, însă ei sunt dependenți de hrana găsită de
către părinți până la 60 de zile.
6

Cei mai mulți corbi preferă pentru cuibărit și hrănire zonele împădurite,

Cerinţe de habitat

cu întinderi mari de terenuri deschise aflate în apropiere sau regiuni de
coastă. În unele zone cu densitate mare a populației umane, specia poate fi
văzută cuibărind chiar în așezările umane, profitând astfel de o sursă
abundentă de hrană.
7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 11.2.2.3

protejată

în Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești

care se regăsește

Tabel nr. 184 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1.

Specia

Corvus corax

2.

Informaţii specifice Specie larg răspândită și comună în România (cu excepția zonelor
speciei

3.

sudice), însă nu a fost identificată în sit.

Statutul de prezenţă Specie rezidentă.
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Specie absentă în sit.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

7.

Perioada

Prezență incertă / absență.
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8.

Distribuţia
[interpretare]

9.

Distribuţia

speciei Rar și ocazional corbul poate utiliza habitatele terestre din SPA și din
Ostrovul Ciocănești.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12
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[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Coturnix coturnix
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.
Nr

Tabel nr. 185 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 994, Cod Natura 2000 A113

2

Denumirea ştiinţifică

Coturnix coturnix

3

Denumirea populară

Prepeliță

4

Descrierea speciei

Prepelița este de talie mică cu un colorit preponderent maro-gălbui,
cu pete brun închise pe părţile dorsale, piept şi cap şi cu dungi
înguste deschise dorsale şi pe flancuri. Dacă este speriată se văd în
zbor aripile lungi.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2
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8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

Tabel nr. 186 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

2.

Informaţii

Coturnix coturnix
specifice Specia trăiește pe câmpurile cultivate în special cu cereale sau

speciei
3.

Statutul

leguminoase.
de

prezenţă Reproducere/odihnă și hrănire/pasaj (Cuibăritoare și migratoare

[temporal]
4.

Statutul

(primăvara – toamnă).)

de

prezenţă Izolat.

de

prezenţă Specie nativă.

[spaţial]
5.

Statutul

[management]
6.

Abundenţă

Prezență certă

7.

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Cuibărește pe terenurile agricole din zonă, în sit nu sunt habitate

[interpretare]
9.

Distribuţia

adecvate pentru cuibărit.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Cuculus canorus
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 187 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 997, Cod Natura 2000 A212

2

Denumirea

Cuculus canorus

ştiințifică
3

Denumirea populară Cuc

4

Descrierea speciei

Cucul este o specie de talie medie cu o lungime a corpului de 32 – 33 cm
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și o greutate a corpului de aproximativ 115 grame. Este o pasăre zveltă,
coada rotundă și lungă, aripi ascuțite. Zborul este destul de caracteristic
cu bătăi de aripi regulate, sub linia corpului. Masculul adult are un aspect
gri – albăstrui, uniform dorsal, dar și pe cap și piept. Abdomenul este alb
cu striații negre. Irisul, inelul orbital, baza ciocului și picioarele sunt
gălbui. Femelele adulte pot avea două forme: gri, asemenea masculului,
dar de aproape se deosebește prin tenta gălbui – ruginie și câteva dungi
întunecate pe piept, respectiv forma maronie care are un aspect maro –
ruginiu dorsal și pe piept, adesea prezintă dungi întunecate. Juvenilii sunt
gri cu elemente de maroniu – ruginiu. Cel mai ușor poate fi diferențiat
prin pata albă de pe ceafă și penele dorsale tivite cu alb.
5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Perioada de împerechere începe în aprilie – mai. Este o specie parazită,
își depune ouăle în cuibul altor păsări, lăsând clocitul și creșterea puilor
în seama acestora. Înainte să înceapă depunerea ouălelor ambele sexe
întreprind

dansul

nupțiale

manifestate prin

chemări

și

poziții

caracteristice. Într-un sezon femela poate depune 25 de ouă, câte unul în
fiecare cuib gazdă. Femela alege o serie de cuiburi aparținătoare unor
specii agreate de ea, apoi așteaptă până acestea depun ouăle. O dată
depuse, așteaptă momentul oportun și scoate un ou din cuib, înlocuindu-l
cu al ei. Speciile gazdă preferate sunt codobatura albă, măcăleandrul,
muscarul sur, fâsa e luncă, silvia mică sau de câmp și diferite specii de
lăcari. Mărimea medie a unui ou de cuc este de 22 – 17 mm, iar culoarea
acestuia poate varia n funcția de culoarea speciei parazitată. Pasăre gazdă
va cloci și oul de cuc, timp de 11 – 12 zile. O dată ieșiți din ou, puiul de
cuc îi îndepărtează pe ceilalți, aruncând-i din cuib. Chiar dacă puiul de
cuc ajunge să fie de 2 3 ori mai mare decât părinții adoptivi, este hrănit
aproape neîncetat și va părăsi cuibul după 17 zile de la eclozare.
6

Cerinţe de habitat

Cucul are un habitat foarte larg, această specie putând fi găsită în
pădurile de foioase sau conifere, crângurile din apropierea apelor
curgătoare, cu preferință ridicată pentru habitatele de stuf și arbori,
coasta mărilor sau la marginea orașelor. Poate fi, de asemenea, întâlnit și
în regiunile cu smârcuri sau de stepă unde trăiesc și speciile care le
parazitează. Limitele altitudinale sunt foarte largi, de la nivelul mării
până la 2.400 de m în Elveția, sau 5.250 în India.
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7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 2

protejată

în ROSPA0021 Cicocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 188 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Cuculus canorus

2

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

speciei
3

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Specia a fost întâlnită frecvent în situri. Preferă pentru depunerea oului,
Distribuţia speciei

cuiburile altor păsări aflate în stufărișul din zona sudică a eleșteielor, pe

[interpretare]

canal și în zona nordică a lacului din ROSPA0055. Restul zonelor din
sit sunt folosite pentru hrănire.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Cygnus cygnus
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre și
ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 189 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
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1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1004, Cod Natura 2000 A038

2

Denumirea

Cygnus cygnus

ştiințifică
3

Denumirea populară Lebădă de iarnă

4

Descrierea speciei

Lebăda de iarnă este o specie de talie foarte mare cu o lungime a corpului
de 135 – 142 cm și o anvergură de 205 – 245 cm. Greutatea corporală a
aceste specii este cuprinsă între 7200 și 15,500 de grame. Penaj alb, însă
primăvara mulți indivizo pot avea capul și gâtul maronii. Când înoată
gâtul este ținut drept. Se diferențiază de lebăda de vară și lebăda mica
prin ciocul lung, cu aspect de pană, predominant galben cu vârful negru.
Galbenul de pe cioc ajunge până în partea inferioară a nărilor. Juvenilii
sunt gri – maroniu, mai deschiși la culoare în comparație cu juvenilia de
lebădă de vară. Este foarte asemănător cu cel de lebădă mica, adesea cu o
tentă mai deschisă. Coloritul ciocului respect modelul adulților dar
negrul este înlocuit cu roz și galbenul devine negricios. Se hraneste in
special cu plante de apa, seminte, viermi, insecte, moluste si uneori pesti.

5

Perioade critice

Specie întâlnită doar pe timp de iarnă.

6

Cerinţe de habitat

Lebăda de iarnă preferă atât lacurile întinse cu apă dulce sau salmastră
cât și cele cu vegetație palustră abundentă, de mici adâncimi. Este
întâlnită și pe lacuri cu puțină vegetație dezvoltată și în bazinele sau
heleșteiele de mici dimensiuni. În apropierea habitatelor acvatice unde se
concentrează efective mari, pot fi observate și pe terenuri agricole
cultivate sau pe arături, unde pasc deseori în compania grupurilor de
gâște.

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

Nr

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 190 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

2

Informaţii specifice Specia preferă lacurile întinse cu apă dulce sau salmastră. De asemenea,
speciei

Cygnus cygnus

este întâlnită și pe lacurile cu vegetaţia mai puţin dezvoltată și în
bazinele sau heleșteiele de mici dimensiuni.

3

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

Iernat

Statutul de prezenţă Izolată pentru ROSPA0021
[spaţial]

5

Larg răspândită pentru ROSPA0105

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

9

Distribuţia speciei

La nivelul ariilor protejate specia utilizează suprafețele acvatice în

[interpretare]

sezonul hiemal, până la înghețul acestora.

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Cygnus olor
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 191 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1005, Cod Natura 2000 A036

2

Denumirea

Cygnus olor

ştiințifică
3

Denumirea populară Lebădă de vară

4

Descrierea speciei

Lebăda de vară este o specie de talie mare cu o lungime a corpului de
125 – 160 cm și o anvergură de 200 – 240 cm. Greutatea corporală este
cuprinsă între 6600 de grame și 15.000 de grame. Penaj alb, gât foarte
lung, cap mic. Coada este relative lungă și ascuțită, acesta fiind un
caracter util pentru a o diferenția de lebăda de iarnă și lebăda mica.
Ciocul este roșu – portocaliu u un cucui în frunte. Nările și ongleul sunt
negre. De regulă gâtul este ținut drept iar când înoată în forma literei S.
Nu există dimorfism sexual pronunțat, totuși masculul este mai mare și
prezintă o protuberanță, mai mare deasupra ciocului. În special în
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perioada de cuibărit, culoarea ciocului este portocaliu mai intens.
Juvenilii sunt gri – maroniu, cu o nuanță rozie. Ciocul este la început gri
închis, apoi gri – roziu, fără protuberanță. Se deosebește de juvenilul
lebedei de iarnă printr-un aspect mai închis.
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Nr

Tabel nr. 192 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

2

Informaţii specifice Specia preferă o gamă largă de habitate acvatice. Prezintă o afinitate
speciei

3

Cygnus olor

pentru lacurile cu vegetație emergentă bogată.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

Iernat
Reproducere

4

Statutul de prezenţă Izolată pentru ROSPA0021 și ROSPA0055
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[spaţial]
5

Larg răspândită pentru ROSPA0105

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Specia a fost întâlnită o singură dată în situl ROSPA0021, în zona
eleșteielor, pe lacul mare. Pate apărea ocazional pe canal și în zona
Distribuţia speciei

Ostrovului Ciocănești. Specia poate utiliza tot teritoriul ariilor naturale

[interpretare]

protejate pentru odihnă și hrană, însă zonele cu vegetației stuficolă
unde sunt condiții favorabile pentru cuibărit, sunt slab reprezentate ca și
suprafață.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Delichon urbicum
Specia se regăsește în următoarele arii protejate Natura 2000: ROSPA0021 CiocăneștiDunăre, ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și Rezervațiile naturale Ostrovul
Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 193 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1006, Cod Natura 2000 A253

2

Denumirea

Delichon urbicum

ştiințifică
3

Denumirea populară Lăstun e casă

4

Descrierea speciei

Constituția corpului nu se deosebește de cea a celorlalți reprezentanți ai
familiei: corp alungit, aripi lungi și înguste, coadă forfecată, cap ușor
turtit și cioc scurt. Are dimensiuni ceva mai mici decât ale vrabiei:
lungimea corpului alcătuiește 12–17 cm, anvergura aripilor 20–33 cm, iar
greutatea 18–19 g. Spatele, capul și partea superioară a aripilor sunt de
un negru-vânăt cu nuanțe albăstrii; restul corpului este acoperit cu puf
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alb. Coada nu este forfecată prea tare. Picioarele sunt acoperite de pene și
puf. Masculii nu se prea deosebesc prin exterior de femele. Indivizii
tineri se aseamănă cu adulții, însă au spatele negru-gri, fără luciu, și burta
de o nuanță albă-cafenie. Lăstunii năpârlesc o singură dată de an, în
schimb procesul este îndelungat, cuprinzându-se între lunile august și
martie.
5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor.
La construcția adăpostului participă ambii parteneri, lucrând pe rând. O
pereche poate folosi același cuib ani la rând, reparându-l și consolidândul în fiecare primăvară. Lăstunii de casă se adună în colonii de până la
câteva zeci de indivizi sau chiar câteva sute de perechi. Deseori pot fi
observate mai multe cuiburi aproape lipite,
conviețuirea fiind fără conflicte, însă fiecare familie își păzește numai
cuibul propriu. Specia depune două ponte pe sezon, cu excepția
populațiilor nordice, unde este depusă o singură pontă pe sezon. Poate
exista și o pontă de înlocuire, în cazul distrugerii unui cuibar. O pontă
este alcătuită din 5-6 ouă albe, punctate cu roșu, care sunt incubate 14-15
zile, ajungând la 20 de zile în verile ploioase. Clocirea este asigurată
numai de către femelă, care este alimentată în acest timp de către mascul.
Puii sunt apți de zbor la vârsta de 22-32 de zile, rămânând dependenți de
părinți încă o săptămână. Uneori primii pui îi ajută pe părinții în
îngrijirea puilor din ponta a doua.

6

Cerinţe de habitat

În sălbăticie lăstunul de casă își face cuib de regulă în peșterile
luminoase sau în fisurile din rocile sedimentare, cel mai des pe malul
râurilor de munte. Arareori ocupă cuiburile lăstunilor de mal (Riparia
riparia). Odată cu apariția orașelor, lăstunii au început să-și construiască
cuiburi pe sub streșini și cornișe, preferând pereții din piatră sau
cărămidă; din această cauză sunt întâlniți mai mult în orașe decât în sate.
Treptat, aceste păsări au devenit antropofile, fiind observate tot mai rar în
afara așezărilor omenești.

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

277

Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 194 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Delichon urbicum

2

Informaţii specifice Lăstunii de casă cuibăresc sub streșini și corniste, preferând pereții din
speciei

3

piatră sau cărămidă.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Reproducere

Statutul de prezenţă Larg răspândită pentru ROSPA0021 și ROSPA0105
[spaţial]

5

Izolată pentru ROSPA0055

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Specia a fost întâlnită frecvent în situl ROSPA0021, hrănindu-se. A
fost observată în toate habitatele din cadrul sitului menționat. În situl
Distribuţia speciei

ROSPA0055 a fost rar întâlnită, lipsind habitatele pentru cuibărit.

[interpretare]

Pentru ROSPA0105 specia utilizează marea majoritate a suprafețelor
pentru hrană, fiind observată în zbor atât în zona terenurilor agricole cât
și deasupa apei.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Dendrocopos major
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 195 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

1008
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2

Denumirea ştiințifică

Dendrocopos major

3

Denumirea populară

Ciocănitoare pestriță mare

4

Descrierea speciei

Este de dimensiunea unei mierle, are lungimea corpului de 23-26 cm,
anvergura de 38-44 cm, masa corporală de 85 de grame. Creștetul şi
părţile superioare sunt negre cu o pata alba pe fiecare aripa şi cu pete
albe pe obraji. Şi masculul şi femela au pene de roșu aprins sub coada,
iar masculul are o pata roșie pe ceafa.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor (martie-iuie)
Este o specie monogamă, perechile formându-se pentru durata perioadei
de cuibărit; ocazional legăturile între sexe se păstrează și în afara
perioadei de reproducere. Darabana, care este o manifestare teritorială,
este realizată de către ambele sexe, de obicei, în martie și aprilie. În
fiecare an perechea excavează o nouă scorbură pentru cuibărit. Nu s-a
constatat o preferință a acestei ciocănitori pentru o anumită specie de
copac în care să fie amplasat cuibul. Scorbura este situată la înălțimi
medii, de regulă pe trunchiul principal al copacului. După alegerea
locului scorburii, ambele sexe contribuie la excavarea acesteia. Camera
de creștere a puilor are o adâncime de 30 cm, iar gaura de intrare are
formă ovală și este situate la aproximativ 4 m de sol. Este depusă o
singură pontă într-un sezon de reproducere, formată din 4-7 ouă albe, la
începutul lunii mai. Ambele sexe clocesc timp de 16 zile și participă la
îngrijirea puilor, dezvoltarea acestora durând 18-21 de zile. Juvenilii
devin independenţi la două săptămâni după părăsirea cuibului.

6

Cerinţe de habitat

Este prezentă în toate tipurile de habitate forestiere și chiar în
majoritatea habitatelor cu un număr redus de arbori accesibili (parcuri,
pășuni cu arbori răzleți etc.). Deși a fost în primul rând o specie
forestieră, în prezent specia ocupă alte habitate secundare, cum ar fi
livezile bătrâne, parcurile mari, grădinile și alte habitate antropizate,
precum fâșiile de arbori din străzile orașelor mai liniștite.

7

Fotografii

8

Aria protejată în care Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
se regăsește

A se consulta Anexa 2

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 196 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
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1.

Specia

Dendrocopos major

2.

Informaţii

specifice Specie larg răspândită în zonele cu arbori în vârstă.

speciei
3.

Statutul de prezenţă Specie rezidentă.
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Larg răspândită.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

Specie comună. Efectiv estimat la 15-30 perechi cuibăritoare la nivelul
sitului (incluzînd Ostrovul Ciocănești).

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

speciei Se concentrează la pădurile de pe Ostrovul Ciocănești și de pe malul

Distribuţia
[interpretare]

9.

Distribuţia

Dunării.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii

Dendrocopos minor
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 197 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Dendrocopos minor

2

Denumirea

Ciocănitoare pestriță mică

ştiințifică
3

Denumirea populară Cea mai mica ciocănitoare europeana, are o lungime a corpului de 14-16.5
cm, anvergura de 24-29 cm şi o masa corporala medie de 21 g. Poate fi
identificata după dungile alb-negre de pe spate şi de pe aripi. Creștetul,
ceafa şi partea superioara a spatelui sunt negre, fruntea obrajii şi gatul sunt
albe. Masculul are creștetul roșu, iar femela alb.

4

Descrierea speciei

Perioada de cuibărit și creșterea puilor (martie-iunie)
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Este monogamă, perechile se formează pentru durată lungă, iar legăturile
între sexe se păstrează și în afara perioadei de reproducere. În fiecare an
perechea excavează o nouă scorbură pentru cuibărit (ocazional mai multe,
cele nefolosite pentru cuibărit devenind scorburi de înnoptat). Formarea
perechilor începe a începutul perioadei de reproducere. Scorbura este de
obicei situată la înălțimi mari și în crengi de diametru redus, însă
ocazional poate să fie localizată la înălțimi joase în trunchiul copacilor.
După alegerea locului scorburii, ambele sexe contribuie la excavarea
acesteia. Depune o singură pontă anual, la începutul lunii mai, formată din
3-8 ouă. Ambele sexe clocesc timp de 14 zile, de regulă în timpul nopții
clocind masculul. Ambii părinţi participă la îngrijire puilor, dezvoltarea
acestora durând aproximativ trei săptămâni. Ei devin independenţi la două
săptămâni după părăsirea cuibului.
5

Perioade critice

În România cuibărește atât în zone de șes, cât și în zone colinare și de
munte, unde găsește habitatele preferate reprezentate de păduri bătrâne de
foioase sau mixte, cu un procent redus de conifere, care au multe uscături
și lemn mort. Preferă pădurile naturale cu impact foarte redus al
silviculturii, managementul silvic intensive conducând la extincția locală
a speciei. De asemenea, specia poate fi întâlnită cuibărind și în pădurile de
galerie cu multe specii de esență moale, fiind comună și în pădurile sau
plantațiile din Delta Dunării.

6

Cerinţe de habitat

În România cuibărește atât în zone de șes, cât și în zone colinare și de
munte, unde găsește habitatele preferate reprezentate de păduri bătrâne de
foioase sau mixte, cu un procent redus de conifere, care au multe uscături
și lemn mort. Preferă pădurile naturale cu impact foarte redus al
silviculturii, managementul silvic intensive conducând la extincția locală
a speciei. De asemenea, specia poate fi întâlnită cuibărind și în pădurile de
galerie cu multe specii de esență moale, fiind comună și în pădurile sau
plantațiile din Delta Dunării.

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 2
în Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 198 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
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Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1.

Specia

Dendrocopos minor

2.

Informaţii specifice Specie de ciocănitoare caracteristică salicetelor de luncă.
speciei

3.

Statutul de prezenţă Specie rezidentă.
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Marginală. (Specie sporadică.)
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Nativă.
[management]

6.

Abundenţă

Prezență incertă. Efectiv estimat la 5 - 8 perechi cuibăritoare la nivelul
sitului (incluzând Ostrovul Ciocănești).

7.

Perioada

de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8.

speciei Se concentrează la pădurile de pe Ostrovul Ciocănești și de pe malul

Distribuţia
[interpretare]

9.

Distribuţia

Dunării.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Egretta alba
Specia se regăsește în următoarele situri protejate Natura 2000: ROSPA0021 CiocăneștiDunăre, ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 199 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1015, Cod Natura 2000 A027

2

Denumirea

Egretta alba

ştiințifică
3

Denumirea populară Egretă mare

4

Descrierea speciei

Egreta mare este o specie caracteristică zonelor umede cu pâlcuri de
sălcii. Lungimea corpului este de 85-100 cm şi greutatea de 950 g, fiind
ca dimensiuni asemănătoare cu stârcul cenuşiu ( Ardea cinerea ).
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Anvergura aripilor este cuprinsă între 145-170 cm. Adulţii au înfăţişare
similară. Penajul este complet alb. Picioarele au culoare neagră iar ciocul
este galben.
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea.

Tabel nr. 200 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

2

Informaţii specifice Specia preferă bălțile și zonele umede pe suprafețe întinse. A fost
speciei

Egretta alba

observată în repetate ori hrănindu-se în interiorul siturilor. Se hrănește
în ape puţin adânci în zone inundate cu vegetaţie bogată, mlaștini, pe
malurile apelor, ale canalelor.

3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

Reproducere
Iernat

4

Statutul de prezenţă larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
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[management]
6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia a fost observată de mai multe ori hrănindu-se în situri. Efectivele
mai ridicate sunt prezente în zona eleșteielor. Totuși, a fost semnalată și
pe Ostrovul Ciocănești și canal.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Egretta garzetta
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 201 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1016, Cod Natura 2000 A026

2

Denumirea

Egretta garzetta

ştiințifică
3

Denumirea populară Egretă mică

4

Descrierea speciei

Este zvelta şi eleganta, cu o lungime a corpului de 55 – 65 cm şi o
greutate de 350 – 550 g, fiind ca dimensiuni asemănătoare cu stârcul de
cireada (Bubulcus ibis). Anvergura aripilor este cuprinsa intre 88 – 106
cm. Adulții au înfăţişare similara. Penajul este complet alb. Degetele
galbene ce contrastează cu picioarele negre şi ciocul negru sunt semnele
distinctive care o deosebesc de egreta mare. În partea posterioara a
capului are 2 - 3 pene ornamentale lungi şi înguste.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Oaspete de vară la noi în țară, sosește la începutul lunii aprilie din
cartierele de iernare. Își amplasează cuibul, construit din crengi și stuf, pe
sălcii și uneori în stuf sau lăstărișuri dese din apropierea bălților. La
construirea cuibului participă cei doi părinți. Cuiburile din colonii sunt
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plasate la o distanță de 1-4 m unul de altul (câteodată această distanță
fiind chiar sub 1 m). Femela depune 3-4 ouă de culoare verzuie în
perioada cuprinsă între a doua jumătate a lunii mai și prima jumătate a
lunii iunie. Dimensiunea unui ou este de 46,54 x 33,67 mm. Incubația
care durează 21-25 de zile este asigurată de ambii părinți. Puii rămân în
cuib în jur de 30 de zile și îl părăsesc înainte de a putea zbura, cățărânduse cu multă abilitate printre crengi.
6

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

Cerinţe de habitat

cuibăritului.
7

Fotografii

8

Aria

protejată

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 202 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Egretta garzetta

2

Informaţii specifice Are o preferință ridicată pentru zonele mlăștinoase. În situri a fost
observată de mai multe ori, hrănindu-se în zona eleșteielor, canal și

speciei

malul lacului sau odihnindu-se în arborii de pe Ostrovul Ciocănești.
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Reproducere

Statutul de prezenţă larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia are o distribuție largă în situri, în special în perioada pasajului.
Efective mai mari pot fi observate în zona eleșteielor și lacului, acesta
fiind locuri foarte benefice pentru hrănire.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
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10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Erithacus rubecula
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre și Rezervațiile
naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 203 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1029, Cod Natura 2000 A269

2

Denumirea

Erithacus rubecula

ştiințifică
3

Denumirea populară Măcăleandru

4

Descrierea speciei

Ușor de recunoscut după fata şi pieptul portocalii, cu linii de demarcație
gri. Acestea contrastează cu abdomenul alb şi cu părţile superioare de
culoare oliv-maronii, ca şi aripile şi coada. Masculul şi femela seamănă
foarte bine, dar juvenilii nu au pieptul roșu şi prezintă multe pete mici.
Lungimea corpului este de 12.5-14 cm, anvergura de 20-23 cm, masa
corporala medie de 18 g. Vara se hrănește cu nevertebrate, îşi
suplimentează hrana cu semințe şi fructe de arbuști iarna, fiind vizitator
frecvent la hrănitoarele de gradină. În sălbăticie, durata medie a vieții
este de doi ani.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor.
Cuibul este amplasat în locuri variate, precum scorburi, rădăcina
copacilor, fisuri din pereți. El poate fi și suspendat, de regulă până la 1,40
m deasupra solului. Cuibul este construit de către femelă din resturi
vegetale, iarbă sau mușchi și este căptușit cu păr de animale și rădăcini
subțiri. Depune de regulă două, mai rar trei ponte pe an, care sunt
formate din 5-7 ouă. Mărimea medie a unui ou este de 20 x 15 mm.
Clocitul este asigurat numai de către femelă, pe durata a 13-14 zile. Puii
părăsesc cuibul după 12-15 zile de la eclozare, la creșterea puilor
participând ambii părinți.

6

Cerinţe de habitat

Specia preferă zonele împădurite, grădinile, parcurile sau lizierele, în
general zonele cu alternanță de desișuri cu terenuri deschise. În nordul
Europei preferă molidișurile și pădurile de amestec. Măcăleandrul este o
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pasăre retrasă, fără a fi sperioasă, uneori foarte curioasă. Atinge
maturitatea sexuală la vârsta de un an.
Se hrănește în principal cu diverse nevertebrate, cu semințe și bobițe.
Specie diurnă, însă se hrănește și noaptea acolo unde există surse de
lumină artificială, sau atunci când lumina lunii este foarte puternică.
Păsările care migrează se întorc în februarie pentru reproducere. Pentru
cuibărit alege habitatele umbroase, pe care le găsește în păduri, tufărișuri
și parcuri și este considerată o pasăre comună în grădini, parcuri și păduri
dese sau cu subarboret.
7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 2

protejată

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Nr

Tabel nr. 204 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

Erithacus rubecula

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele de pădure, grădini, parcuri sau lizierele. Poate
fi întâlnit și în pâlcurile de tufișuri din apropierea pădurilor

speciei
3

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă izolată
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia a fost întâlnită pe malul Dunării și în pădurea de pe Ostrovul
ciocănești, unde este și cuibăritoare. O singură observație provine din
zona eleșteielor.
Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
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privind sursele de
informaţii
Falco cherrug
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 205 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS 8709

2

Denumirea

Falco cherrug

ştiințifică
3

Denumirea populară Șoim dunărean

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 47-55 cm şi greutatea medie de 730-990 g
pentru mascul şi 970-1300 g pentru femelă. Anvergura aripilor este
cuprinsă între 105-129 cm, fiind foarte mare comparativ cu dimensiunile
corpului său. Este un şoim mare, puternic, preferat de crescătorii de şoimi
pentru vânătoare. Prezintă o mare variaţie a culorii, de la un maro
ciocolatiu până la aproape alb.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Este o specie monogamă, cu un complicat ritual nupțial, în care masculul
oferă deseori hrană femelei. Ponta constă din 2-6 ouă şi este depusă la
începutul primăverii. Puii sunt capabili să zboare după 45-50 de zile, dar
sunt dependenți de părinții lor pentru hrană pentru încă 30-45 de zile, timp
în care rămân pe teritoriul acestora. Aşa cum este comun mai multor
specii de şoimi, juvenilii de sex masculin cresc mai repede decât cei de
sex feminin.

6

Cerinţe de habitat

Şoimul dunărean este un prădător specific zonelor întinse şi deschise,
precum stepele, câmpurile agricole sau platourile montane. Cuibăreşte în
zone semideschise, de silvostepă. În cazul populațiilor din est, păsările pot
cuibări în semideșert sau în regiuni muntoase, până la altitudini de 4.700
m. În România cuibărea în trecut pe arbori bătrâni, solitari sau în pădurile
din luncile Dunării; recent a fost găsit cuibărind pe stâncăriile munților
Măcin din Dobrogea. În prezent toate perechile care se cunosc cuibăresc
în cuiburile abandonate ale corvidelor (corb în special), de pe stâlpii
electrici de înaltă tensiune din zone agricole de câmpie.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2
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8

Aria

protejată

în Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești

care se regăsește

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 206 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1.

Specia

Falco cherrug

2.

Informaţii specifice Specie rară în România, cu populații locale în Câmpia de Vest și
speciei

3.

Dobrogea.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj. (Rar, ocazional în perioada pasajului.)
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Absent în ROSPA0021 Ostrovul Ciocănești.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

7.

Perioada

Absență / foarte rară (Prezență rară și ocazională (0-1 indivizi).)
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8.

speciei Habitatele terestre din sit sunt adecvate pentru hrănirea șoimului

Distribuţia
[interpretare]

9.

Distribuţia

Dunărean.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 4.2

[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Falco columbarius
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 207 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

A098

2

Denumirea ştiințifică

Falco columbarius

3

Denumirea populară

Șoim de iarnă

4

Descrierea speciei

Traieste in mai multe habitate: paduri, dealuri sau mlastini, evita zonele
cu paduri dense si habitatele fara arbori. Are o lungime a corpului de
289

26-33 cm, anvergura de 55-69 cm, masa corporala medie de 180 de
grame la mascul si 230 de grame la femela. Masculii au partile
superioare albastrui-gri, un piept caramiziu, gat alb si obraji galben
inchis. Coada lunga si gri are o dunga terminala neagra. Femela are
spatele maroniu si obrajii caramizii. Si unul si altul au picioarele
galbene. Se hranesc cu mamifere si pasari mici, insecte si soparle.
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

-

8

Aria protejată în care

ROSPA0105 Valea Mostiștea

se regăsește

Nr

Tabel nr. 208 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Specia

Falco columbarius, cod Natura 2000: A098

2

Informaţii specifice

Cuibăreşte în zone cu densitate ridicată de paseriforme, în habitate

speciei

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

3

Statutul de prezenţă



Populație care doar iernează în aria naturală protejată



Marginală



Nativă

[temporal]
4

Statutul de prezenţă
[spaţial]

5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă



Rară

7

Perioada de colectare



octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
8

Distribuţia speciei

La nivelul ariei protejate specia este prezentă ocazional în perioadele

[interpretare]

de pasaj sau în sezonul hiemal.
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9

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii

A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Falco naumanni
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 209 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

1036

2

Denumirea ştiințifică

Falco naumanni

3

Denumirea populară

Vânturel mic

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 27-33 cm şi are o greutate medie de 100200 g, femelele fiind mai mari. Anvergura aripilor este cuprinsă între
63-72 cm. Este o pasăre răpitoare mică, ce poate fi confundată cu
vânturelul roşu ( Falco tinnunculus ), însă are aripile mai mici şi coada
mai scurtă. Adulţii au un penaj diferit, asemănător cu cel al
vânturelului roşu însă masculul nu are mustaţă.

5

Perioade critice

Specie accidentală în țara noastră.

6

Cerinţe de habitat

Preferă terenuri deschise, aride, cu multe insecte, din zonele cu climat
cald, evitând umiditatea şi zonele cu vegetație bogată. Cuibăreşte în
zone deşertice sau semideşertice, în stepe sau câmpii, adesea în
apropierea localităților sau a construcțiilor. De asemenea, poate fi
observat cuibărind în zone stâncoase. În România frecventează zonele
cu stâncării sau maluri abrupte din regiuni cu zone deschise şi întinse
extracarpatice.

7

Fotografii

8

Aria protejată în care Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
se regăsește

Nr
1.

A se consulta Anexa 2

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 210 -Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere
Specia

Falco naumanni
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2.

Informaţii

specifice Specie foarte rară și sporadică în România.

speciei
3.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj. Ocazional.
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă [spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

Absentă / foarte rară

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Specia nu a fost identificată în sit. Poate apărea foarte rar în orice

[interpretare]
9.

Distribuţia

habitat din aria protejată.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Falco peregrinus
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0105 Valea Mostiștea și
Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 211 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/ Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – A1037

2

Denumirea ştiințifică

Falco peregrinus

3

Denumirea populară

Șoim călător

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 38 – 51 cm si o greutate medie de 550 –
1.500 g, femelele fiind mai mari cu 15 – 40 % decat masculii.
Anvergura aripilor este cuprinsa intre 89 – 113 cm. Adultii au
infatisare similara, prezentand o larga variatie in dimensiuni si penaj,
fiind identificate 19 subspecii. Datorita agilitatii sale, este folosit de
catre crescatorii de soimi. Este gri – albastru pe spate, are aripile
ascutite si o mustata proeminenta. Se hraneste cu pasari, mamifere
mici, reptile si insecte.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și de creștere
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a puilor.
Femela depune de obicei 3-4 ouă în a doua parte a lunii mai sau la
începutul lunii iunie. Rata de depunere este de un ou la două zile, iar
dimensiune medie a unui ou este de 51,3 x 40,5 mm. Incubaţia
durează în medie 32-24 de zile şi este asigurată în special de femelă,
care în această perioadă este hrănită de mascul. Puii devin zburători la
35-42 de zile şi rămân dependenţi de părinţi câteva luni. De obicei,
primii care părăsesc cuibul sunt puii masculi, după care la 1- 2 zile
urmează şi femelele. Numărul puilor care ajung la stadiul de zburători
într-un cuib este în medie de 1,5-3,05.
6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care

ROSPA0105 Valea Mostiștea

se regăsește

Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 212 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Falco peregrinus, cod Natura 2000: A103

2

Informaţii specifice

Şoimul călător este o specie caracteristică zonelor deschise, stâncoase,

speciei

din tundră, păşunilor sau stepelor cu pâlcuri de pădure şi coaste
marine.

3

4

Statutul de prezenţă

Odihnă și hrănire/pasaj

[temporal]

Iernat

Statutul de prezenţă

Marginală

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă

Nativă

[management]
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6

Abundenţă

Rară

7

Perioada de colectare

octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
8

9

Distribuţia speciei

La nivelul ariilor protejate specia este prezentă ocazional în perioadele

[interpretare]

de pasaj sau în sezonul hiemal.

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii

A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Falco subbuteo
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105
Valea Mostiștea și Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 213 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

1040

2

Denumirea ştiințifică

Falco subbuteo

3

Denumirea populară

Șoimul rândunelelor

4

Descrierea speciei

Poate semăna cu o drepnea mare în zbor, datorita aripilor în forma de
secera şi zborului acrobatic. Adulții sunt gri pe partea superioara, cu o
„mustața” neagra şi „pantaloni” roșii cărămizii. Lungimea corpului este
de 28-36 de centimetri, anvergura de 69-84 cm, masa corporala medie
de 131–232 g (mascul) şi 141-340 g (femela).

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor (mai-iulie)
De obicei sunt păsări solitare şi teritoriale în sezonul de împerechere,
acesta din urmă încheindu-se în luna august, când sunt părăsite
terenurile de cuibărit. Este o specie monogamă, perechea păstrându-se
chiar şi mai mulți ani la rând. Partenerii au ritualuri nupțiale aeriene, în
care masculul îi pasează femelei hrana din zbor. Aproape întotdeauna
cuibăresc în cuiburile abandonate de alte pasări (ciori, coțofene,
porumbei, stârci etc.). Preferă cuiburile amplasate pe specii de
răşinoase, la înălțimea de 10-25 m. Ponta constă din 2-4 ouă, care sunt
depuse în luna iunie şi sunt clocite de ambii părinți, dar femela stă mai
mult pe cuib. Incubația durează 27-33 de zile şi începe după depunerea
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celui de-al doilea ou. Mărimea medie a unui ou este de 42 x 33 mm, iar
culoarea este alb-gălbuie cu pete brun-roşcate. Puii părăsesc cuibul
după 28-34 de zile, dar depind de mâncarea adusă de către părinți
pentru încă cinci săptămâni. Dacă este distrus cuibarul, poate exista o
pontă de înlocuire; o pereche scoate întotdeauna doar un singur rând de
pui pe an.
6

Cerinţe de habitat

Trăieşte în zone deschise, joase, cu pâlcuri de copaci şi vegetație,
deseori în apropiere de ape. Specia vânează la asfințit, fiind foarte
active seara, când vânează păsările care se strâng în stoluri pentru
înnoptare.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0055 Lacul Gălățui
se regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Nr

Tabel nr. 214 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii

Falco subbuteo
specifice Șoim de talie mica, larg răspândită în România în habitatele terestre

speciei
3.

mozaicate.

Statutul de prezenţă Reproducere / odihnă și hrănire/pasaj (Cuibăritoare și migratoare
[temporal]

4.

(primăvara – toamnă).)

Statutul de prezenţă Izolat. (Șirul de arbori de pe malul canalului.) pentru Rezervația
naturală Ostrovul Ciocănești și ROSPA0055

[spaţial]

Larg răspândită pentru ROSPA0105
5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

Prezență certă

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Șirul de arbori de pe malul canalului pentru Rezervația naturală

[interpretare]
9.

Distribuţia

Ostrovul Ciocănelti
speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuției]
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10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
Falco tinnunculus
Specia se regăsește în siturile Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea
Mostiștea.
Tabel nr. 215 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 1041, Cod Natura 2000 A096

2

Denumirea ştiinţifică

Falco tinnunculus

3

Denumirea populară

Vânturel roșu

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Perioada de ciubărit este în emisfera nordică din aprilie-mai până în
august. Ponta este formată de regulă din 4-5 ouă, uneori 6, pe care le
clocește mai ales femela, dar şi cu participarea a masculului. Timpul
de incubare este de 21-25 de zile. Puii părăsesc cuibul după 28-32 de
zile, dar rămân cu părinții încă 30 de zile, uneori chiar până în lunile
de toamnă.
Ameninţări
Pierderea şi alterarea habitatului.
Perturbarea cauzată de silvicultură.
Alterarea resurselor trofice.
Poluarea şi utilizarea ilegală a otrăvurilor.
Activitățile de vânătoare în apropierea locurilor de cuibărit.
Perturbarea cauzată de activităţi antropice.
Specia a suferit de pe urma intensificării agriculturii, a pierderii
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habitatului si a declinului suferit de mamiferele mici, care sunt prada
lor preponderenta. Eforturile de conservare ar trebui sa se
concentreze pe îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa ale animalelor
sălbatice de pe terenurile agricole, in special cele care ar duce la
redresarea numărului de mamifere mici.
6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

Nr

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 216 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii

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

speciei
3.

Statutul

de

prezenţă Specie rezidentă în România.

[temporal]
4.

Statutul

Reproducere

de

prezenţă Larg răspândită

de

prezenţă nativă

[spaţial]
5.

Statutul

[management]
6.

Abundenţă

Prezență certă

7.

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren
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8.

Distribuţia

speciei Efectivul estimat la nivelul SPA-ului ROSPA0055 este de 3-5

[interpretare]

perechi cuibăritoare – cuibărește pe stâlpii de înaltă tensiune din
apropiere. Se întâlnește în regiunile agricole din situri și vecinătatea
lor.

9.

Distribuţia

speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Fringilla coelebs
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre și
ROSPA0055 Lacul Gălățui.
Tabel nr. 217 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1048, Cod Natura 2000 A359

2

Denumirea

Fringilla coelebs

ştiințifică
3

Denumirea populară Cinteză

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Construiesc un cuib în formă de cupă adâncă, lipit de scoarţa crăcilor
groase, de obicei la intersecția a două ramuri. Este construit din rădăcini
mici, scoarță de copac și paie; la exterior este mascat cu mușchi și
licheni, iar în interior este căptușit cu pene. Ponta depusă din luna aprilie
este clocită numai de femelă, în tot acest timp masculul hrănind femela la
cuib. Ouăle sunt număr de 4-5 (3-7 în funcţie de regiune) și au o culoare
verde-albăstruie, prezentând pete roșcate. Perioada de incubaţie durează
12-14 zile. Puii sunt hrăniți de către ambii părinți. În funcție de
abundența hranei, o pereche poate depune 2 sau chiar 3 ponte într-un
sezon de reproducere.
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6

Preferă zonele împădurite de orice tip, uneori chiar și tufărișuri. Poate fi

Cerinţe de habitat

întâlnită cu ușurință chiar și în apropierea așezărilor urbane, în parcuri,
livezi etc.
7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 2

protejată

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

Nr

ROSPA0055 Lacul Gălățui

Tabel nr. 218 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

Fringilla coelebs

2

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

speciei
3

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia a observată frecvent în situri. Densități mai mari sunt întâlnite în
pădurea de pe Ostrovul Ciocănești. Este o specie cuibăritoare și în
plopii din zona eleșteielor sau habitatelor cu arbori.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Fringilla montifringilla
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.
Nr

Tabel nr. 219 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere
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1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 1050, Cod Natura 2000 A360

2

Denumirea ştiinţifică

Fringilla montifringilla

3

Denumirea populară

Cinteză de iarnă

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Cuibăreşte in Rusia de nord si in Peninsula Scandinava, dar
uneori si mai la sud. Migrează pentru a ierna in sudul Europei,
Africa de Nord, Asia Centrala, sosind pe terenurile de iernat in
septembrie, pentru a pleca înapoi in perioada martie-aprilie.
Ameninţări
Specia este răspândita bine si stabila ca populaţie in habitat. Nu
exista la aceasta ora nicio ameninţare pentru ea.

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

Tabel nr. 220 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

2

Informaţii

Fringilla montifringilla
specifice În sit, poate fi întâlnită pe perioada migraţiei, preferă habitatele cu

speciei
3

Statutul

vegetaţie lemnoasă.
de

prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj / iernare.

de

prezenţă marginală

[temporal]
4

Statutul
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[spaţial]
5

Statutul

de

prezenţă nativă

[management]
6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia

speciei

[interpretare]
9

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

Distribuţia speciei [harta Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12
distribuţiei]

10

Alte

informaţii

privind A se vedea Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Fulica atra
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 221 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 1052, Cod Natura 2000 A125

2

Denumirea ştiințifică

Fulica atra

3

Denumirea populară

Lișiță

4

Descrierea speciei

Masculul şi femela au cap negru, corp negru cu nuanțe gri, cioc alb cu
un mic scut facial alb. Ochii sunt roșii, picioarele de culoare verdegălbui, iar laba piciorului este parțial palmata şi de culoare gri.
Lungimea corpului este de 36-39 cm, anvergura de 65-75 cm, masa
corporala medie de 800 g. Masculul şi femela seamănă foarte bine,
deși femela este puțin mai mica.

5

Perioade critice

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

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Nr

Tabel nr. 222 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Specia

2

Informaţii

Fulica atra
specifice Specie cu o preferință ridicată pentru habitatele acvatice de mică

speciei
3

adâncime bogată în vegetație emersă și mărginite cu stufăriș.

Statutul de prezenţă Reproducere
[temporal]

Odihnă și hrănire/pasaj
Iernare pentru ROSPA0105

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8

Distribuţia speciei

Specia a fost întâlnită frecvent în situri, în zona eleșteielor, unde este și

[interpretare]

cuibăritoare. Poate fi observată ocazional pe canal și cursul Dunării,
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lângă Ostrovul Ciocănești.
9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
Galerida cristata
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 223 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

A244

2

Denumirea ştiințifică

Galerida cristata

3

Denumirea populară

Ciocârlan

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care

ROSPA0105 Valea Mostiștea

se regăsește

Tabel nr. 224 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Galerida cristata, cod Natura 2000: A244

2

Informaţii specifice

Este specia tipică a câmpiilor și terenurilor arabile uscate. Printre

speciei

habitatele în care poate fi observat ciocârlanul se includ terenuri
agricole, zone de stepă, deșert și semideșert și zone de tăieri rase.

3

Statutul de prezenţă



[temporal]
4

Statutul de prezenţă

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



Larg răspândită



Nativă

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă



Comună

7

Perioada de colectare



octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
8

9

Distribuţia speciei

La nivelul ariei protejate specia a fost observată utilizând habitate

[interpretare]

agricole precum terenuri arabile și suprafețe de pășune.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind

A se vedea Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Gallinago gallinago
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.
Nr

Tabel nr. 225 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 1041, Cod Natura 2000 A096

2

Denumirea ştiinţifică

Gallinago gallinago

3

Denumirea populară

Becațină comună

4

Descrierea speciei

Părţile superioare sunt de culoare maronie cu pete mai deschise la
culoare, părţile inferioare sunt de culori palide, cu dungi negre pe

304

piept, iar banda de la ochi este întunecata si mărginită de doua
benzi mai deschise. Picioare scurte, aripi lungi, iar ciocul distinctiv
este alungit mult. Masculul seamănă foarte bine cu femela, deşi ea
are ciocul puţin mai lung. Lungimea corpului este de 25-27 cm,
anvergura de 44-47 cm, masa medie corporala de 110 g. Se
hrănește cu nevertebrate si plante. In libertate, longevitatea medie
este de trei ani.
5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Pleacă de pe locurile de cuibărit în luna iulie și revin în anul
următor în lunile martie–mai.
Masculii sunt primii care ajung la locurile de cuibărit si stabilesc
teritoriile. Femelele selectează un loc de cuib, cuibul lor este o mica
adâncitură din sol căptușită cu frunze și fire de iarbă, în care femela
depune în perioada aprilie–iulie o pontă formată din 3-5 ouă brunmăslinii, cu pete. Femela le clocește pentru 18-20 de zile, si fiecare
părinte are grija de jumătate din pui. Aceştia părăsesc cuibul după
19-20 de zile. O singura ponta pe an.

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

Tabel nr. 226 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

Gallinago gallinago

2.

Informaţii specifice speciei

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

3.

Statutul

de

prezenţă Reproducere / odihnă și hrănire / pasaj

[temporal]
4.

Statutul de prezenţă [spaţial] Marginal

5.

Statutul

de

prezenţă Specie nativă

[management]
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6.

Abundenţă

7.

Perioada

Prezență certă.
de

colectare a octombrie 2017 – martie 2019

datelor din teren
8.

Distribuţia

speciei În urma aplicării metodologiilor, becațina comună

[interpretare]
9.

Distribuţia

a fost

observată în sit pe malul lacului, în timpul migrației.
speciei

[harta Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

distribuției]
10

Alte

informaţii

privind A se vedea Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Gallinula chloropus
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0055 Lacul Gălățui,
ROSPA0105 Valea Mostiștea și Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Nr

Tabel nr. 227 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 1059, Cod Natura 2000 A123

2

Denumirea ştiinţifică

Gallinula chloropus

3

Denumirea populară

Găinușă de baltă

4

Descrierea speciei

Penajul este negru-maroniu, cu târtița alba si o linie alba de-a lungul
corpului. Uşor de recunoscut după ciocul roşu cu vârf galben si scut
facial roşu. Ochii sunt negri, iar picioarele si laba piciorului sunt de
culoare galben-verzuie. Masculul si femela seamănă foarte bine.
Lungimea corpului este de 30-38 de centimetri, anvergura de 50-55
cm, iar masa corporala medie de 320 de grame. Se hrănește cu
vegetatie acvatica, nevertebrate, peşti mici si oua de pasare. In
libertate, longevitatea medie este de trei ani.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Găinușa de baltă poate fi întâlnită într-o varietate de zone cu ape
liniștite în care există vegetație abundentă. Preferă râurile, iazurile,
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lacurile, canalele şi mlaştinile adiacente pădurilor sau care au
vegetație înaltă în apropiere. Evită în general locurile expuse,
lacurile oligotrofe sau saline, însă în timpul migrației poate fi
observată şi pe pajişti, chiar şi departe de apă.
7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 228 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

2.

Informaţii

Gallinula chloropus
specifice Preferă zonele liniștite, cu ape puțin adânci și cu vegetație palustră

speciei
3.

Statutul

abundentă.
de

[temporal]
4.

Statutul

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

de

prezenţă Larg răspândit în partea nordică a lacului..

de

prezenţă Specie nativă.

[spaţial]
5.

Statutul

[management]
6.

Abundenţă

Comună

7.

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8.

Distribuţia
[interpretare]

speciei Cuibărește în golfurile din partea nordică a sitului ROSPA0055.
Specia

utilizează

zonele

acvatice

din

situl

ROSPA0105,

observându-se, totuși, o concentrare în zona localităților Luptători și
Tăriceni, unde există o zonă compactă acoperită cu vegetație
stuficolă. Pentru Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești se
concentrează la ferma piscicolă, ocazional și în zona canalului.

9.

Distribuţia speciei [harta Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12
distribuției]

10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
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sursele de informaţii
Gavia arctica
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 229 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS A002

2

Denumirea

Gavia arctica

ştiințifică
3

Denumirea

Cufundar polar

populară
4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în

ROSPA0105 Valea Mostiștea

care se regăsește

Tabel nr. 230 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Gavia arctica, cod Natura 2000: A002

2

Informaţii specifice

Cuibărește în nordul Europei pe lacuri adânci, cu apă curată și resurse

speciei

piscicole bogate. Iernează pe lacuri și ape litorale, la noi fiind observată
și pe cursurile râurilor mari.

3

Statutul de prezenţă



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

[temporal]
4

Statutul de prezenţă



Marginală



Nativă



Rară

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada de colectare

octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
8

Distribuţia speciei

La nivelul ariei protejate specia este întâlnită în perioadele de pasaj când

[interpretare]

utilizează suprafața acvatică a sitului, preferând zonele deschise și cu
adâncime mai mare a apei.

9

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii

A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Gelochelidon nilotica
Specia se regăsește în ariile protejate Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești și Rezervația
naturală Ostrovul Haralambie.

Nr

Tabel nr. 231 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

1064

2

Denumirea ştiințifică

Gelochelidon nilotica

3

Denumirea populară

Pescăriță râzătoare

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 35-42 cm şi are o greutate de 150-192 g.
Anvergura aripilor este de circa 76-86 cm. Este uşor de confundat cu
chira de mare (Sterna sandvicensis) mai ales în cazul păsărilor tinere.
Adulţii au înfăţişare similară. Penajul este gri deschis, iar coada este
scurtă şi scobită. Partea superioară a capului este neagră, iar ciocul este
gros, asemănător pescăruşilor

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Sosește din cartierele de iernare în a doua parte a lunii aprilie.
Cuibărește în colonii monospecifice de 5-500 de perechi (ocazional
până la 1.000 de perechi) sau ca perechi singuratice în coloniile altor
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specii (chire, pescăruși, ciocîntorși etc.). Cuibul este o adâncitură
superficială în substrat, căptușită cu nisip și bucăți mici de vegetație.
Acesta este amplasat în zone deschise, însă foarte aproape de un smoc
de vegetație sau alte obiect. Femela depune 1-4 ouă în a doua parte a
lunii mai și începutul lunii iunie. Ouăle au o dimensiune medie de 48 x
35,1 mm și sunt de culoare maro pătat. Ponta este incubată de ambii
părinți timp de 22-23 de zile. După eclozare, puii părăsesc cuibul la
câteva zile și, deși devin zburători după 28-35 de zile, ei rămân în grija
părinților încă 3 luni.
6

Cerinţe de habitat

Cuibărește pe insule fără vegetație sau cu vegetație rară, pe terase
uscate de nisip și nămol, pe bănci de nisip, dune, în mlaștini sărate,
sărături, lagune de apă dulce, estuare, delte, pe lacuri, râuri și mlaștini.
În această perioadă se poate hrăni și în apropierea lacurilor, pe terenuri
arabile, pășuni sau chiar în regiuni de semideșert. În migrație specia se
hrănește de obicei pe sărături, lagune, terase nămoloase, mlaștini și
câmpuri umede. Iernează în estuare, sărături, lagune și mlaștini sărate
sau pe teritorii mai mult în interiorul continentului, ca râuri mari,
lacuri, terenuri arabile inundate (orezării), bălți, rezervoare, sărături și
canale de irigare.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
se regăsește

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 232 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

2.

Informaţii

Gelochelidon nilotica
specifice Specie foarte rară cuibăritoare în România. Absentă în sit.

speciei
3.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire / pasaj. Poate apărea foarte rar în perioada migrației.
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Specie absentă în ROSPA0021.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]
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6.

Abundenţă

Foarte rar / Absență.

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Specie absentă în ROSPA0021. Poate apărea foarte rar în zona
eleșteielor și a Ostrovului Ciocănești.

[interpretare]
9.

Distribuţia

speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
Haematopus ostralegus
Specia se regăsește în ariile protejate Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești și Rezervația
naturală Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 233 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

1071

2

Denumirea ştiințifică

Haematopus ostralegus

3

Denumirea populară

Scoicar

4

Descrierea speciei

Este o pasăre greoaie, cu penaj negru pe cap, spate și piept, iar pe
partea inferioară este albă. Ciocul lung și ochii sunt de culoare roșie. Se
hrănește de obicei cu scoici și melci cărora le sparge cochilia cu
ajutorul ciocului, de unde i se trage și denumirea de scoicar. Lungimea
corpului este de 39-44 cm, din care ciocul are 8-9 cm, iar anvergura
aripilor este de 72-83 cm, cu o masă corporală de 380-520 g.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Sosirea din cartierele de iernare are loc în martie - aprilie. Este o specie
monogamă, perechea păstrându-se până la decesul unuia din parteneri.
Îşi face cuibul în pajişti umede sau în locuri cu iarbă pitică, pe plaje cu
nisip, pe prundiş sau scrădiş. Cuibul este format dintr-o gropiță în nisip,
sol sărăturat sau scrădiş, pe care o căptuşeşte cu câteva fire de iarbă
uscată, scoici şi resturi de alge. Perechile cuibăresc solitar, cuiburile
aflându-se la o distanță de 1-2 km unele față de altele. În lunile martieaprilie (populațiile aflate în sudul arealului de cuibărit) sau în mai-iunie
(populațiile nordice) femela depune o pontă formată din 2-3 ouă (rar 4)
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de culoare galbenă, pătate cu brun. Clocitul durează circa 26-27 de zile
şi este asigurat de către ambele sexe. Puii sunt nidifugi, urmându-şi
părinții la câteva ore după eclozare, fiind capabili de a prelua singuri
hrana oferită de aceştia. Timp de 6 săptămâni adulții îşi țin puii aproape
de cuib şi aduc hrana în apropierea puilor, după care aceştia sunt
capabili să zboare şi nu mai stau noaptea în zona cuibului. Poate
depune o pontă de înlocuire dacă prima a fost distrusă de inundații sau
prădători (pescăruşi, ciori etc.).
6

Cerinţe de habitat

Cuibărește pe insule fără vegetație sau cu vegetație rară, pe terase
uscate de nisip și nămol, pe bănci de nisip, dune, în mlaștini sărate,
sărături, lagune de apă dulce, estuare, delte, pe lacuri, râuri și mlaștini.
În această perioadă se poate hrăni și în apropierea lacurilor, pe terenuri
arabile, pășuni sau chiar în regiuni de semideșert. În migrație specia se
hrănește de obicei pe sărături, lagune, terase nămoloase, mlaștini și
câmpuri umede. Iernează în estuare, sărături, lagune și mlaștini sărate
sau pe teritorii mai mult în interiorul continentului, ca râuri mari,
lacuri, terenuri arabile inundate (orezării), bălți, rezervoare, sărături și
canale de irigare.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
se regăsește

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 234 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

2.

Informaţii

Haematopus ostralegus.
specifice Specie rară cuibăritoare și migratoare în România. Cuibărește pe

speciei

bancurile de nisip a ostroavelor dunărene, însă în 2018 pe Ostrovul
Ciocănești nu a cuibărit,. Deși are habitatele preferate prezente.

3.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj. (Reproducere)
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Izolat.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]
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6.

Abundenţă

Rară. (Potențial/ocazional cuibăritoare (0 - 3 perechi cuibăritoare. / 5 –
20 indivizi în migrație.

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Are habitate adecvate (bancuri de nisip) pe Ostrovul Ciocănești, însă

[interpretare]
9.

Distribuţia

specia nu a fost observată în 2018.
pecie Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
Haliaeetus albicilla
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.

Nr

Tabel nr. 235 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

2

Denumirea ştiințifică Haliaeetus albicilla

3

Denumirea populară

Codalb

4

Descrierea speciei

Codalbul, cunoscut si sub denumirea de Vultur cu coada alba, este o

A075

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

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0105 Valea Mostiștea
se regăsește

Tabel nr. 236 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Haliaeetus albicilla, cod Natura 2000: A075

2

Informaţii specifice

Codalbul este o pasăre caracteristică zonelor deschise din regiunea

speciei

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

3

Statutul de prezenţă



[temporal]

4

Statutul de prezenţă

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



Populație care doar iernează în aria naturală protejată



Larg răspândită



Nativă



Rară

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada de colectare

octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
8

Distribuţia speciei

La nivelul ariei protejate specia are la dispoziție habitate cu

[interpretare]

favorabilitate pentru hrană și odihnă în perioadele de pasaj, respectiv în
sezonul hiemal.

9

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii

A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
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Himantopus himantopus
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0105 Valea Mostiștea și Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 237 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1076, Cod Natura 2000 A131

2

Denumirea

Himantopus himantopus

ştiințifică
3

Denumirea populară Piciorong

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 33 – 36 cm şi o greutate medie de 180 g.
Anvergura aripilor este de circa 75 cm. Proporțional cu talia, este specia
cu cele mai lungi picioare dintre păsările prezente la noi. Adulții au
înfăţişare similara, masculul având mai mult negru pe cap. Este o pasare
eleganta, cu picioarele lungi şi roșii, iar penajul este alb cu negru. Se
hrănește cu insecte, moluște, crustacee, paiajeni, pești mici şi semințe.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 238 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
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1

Specia

Himantopus himantopus

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele cu apă puțin adânci. Siturile oferă aceste
habitate atunci când se fac recoltări de pește și apa este drenată.

speciei
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Reproducere

Statutul de prezenţă Izolată pentru ROSPA0021
[spaţial]

5

Larg răspândită pentru ROSPA0105

Statutul de prezenţă Nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia a fost observată o singură dată în situl ROSPA0021, hrăninduse, atunci când lacurile au fost drenate. Observația provine din zona
eleșteielor.
Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Hirundo rustica
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0055 Lacul Gălățui,
ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 239 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 1041, Cod Natura 2000 A096

2

Denumirea ştiinţifică

Hirundo rustica

3

Denumirea populară

Rândunică

4

Descrierea speciei

Corpul este negru cu reflexii metalice, bărbia ruginie iar partea
ventrală albă. Se aseamănă oarecum cu lăstunul-de-casă, însă în zbor
se evidenţiază coada mult bifurcată şi lipsa albului de pe târtiță.
Rândunica are un penaj negru albăstrui, gatul roşu si aripile negre,
toate acestea in contrast cu partea de dedesubt, deschisa la culoare.
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Atât masculul cat si femela au acelaşi colorit, dar la mascul coada
este mai lunga. Culorile exemplarelor tinere sunt mai pale, iar
bifurcația din coada este mai puţin pronunţată.
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 240 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

2

Informaţii

Hirundo rustica
specifice Cuibăreşte aproape exclusiv în localităţi.

speciei
3

Statutul

de

[temporal]
4

Statutul

prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
Reproducere

de

prezenţă Larg răspândită
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[spaţial]
5

Statutul

de

prezenţă nativă

[management]
6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia

speciei Specia a fost întâlnită frecvent în situri, hrănindu-se. A fost observată

[interpretare]
9

în toate habitatele din situri.

Distribuţia speciei [harta Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12
distribuţiei]

10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Ixobrychus minutus
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea, Rezervațiile naturale Ostrovul
Ciocănești și Ostrovul Haralambie,
Tabel nr. 241 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1090, Cod Natura 2000 A022

2

Denumirea

Ixobrychus minutus

ştiințifică
3

Denumirea populară Stârc pitic

4

Descrierea speciei

Adulții au o lungime a corpului de 33 – 58 cm, fiind ceva mai mici decât
găinușa de balta şi au o greutate de 140 – 150 g. Anvergura aripilor este
cuprinsa intre 49 – 58 cm. Adulții au înfăţişare diferita. Femela are pe
spate o culoare maronie cu striații negre, comparativ cu masculul care
este negru pe spate. Se hrănește cu peștișori, broaște, insecte acvatice şi
larvele acestora, uneori şi puișori ale altor specii de păsări ce trăiesc în
stuf.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și creștere a puilor.
Sosește în locurile de cuibărit la începutul lunii aprilie. Locul ales de
mascul pentru cuib este de obicei un teren cu paie, stuf și frunze, situat în
desișul stufului, pentru a proteja puii de animalele de pradă. La
construirea cuibului, are forma unei farfurii puţin adânci și este alcătuit

318

din trestie, papură și alte resturi vegetale, participă de obicei cei doi
părinţi. Femela depune în a doua parte a lunii mai 5-7 ouă culoare
albicioasă,mată, cu tente albăstrui-verzui, cu o dimensiune medie de 37,3
x 26,6 mm. Dacă există condiții favorabile, perechea depune o a doua
pontă, în luna iunie. Incubaţia este asigurată de ambii părinţi. După 16-19
zile puii eclozează și rămân în cuib o perioadă de 7-9 zile, fiind hrăniţi cu
larve de insecte, insecte, mormoloci și chiar lipitori. După părăsirea
cuibului, ei rămân în vecinătatea acestuia, cerșind hrană de la părinți.
După circa o lună de la eclozare devin zburători și își pot asigura singuri
hrana.
6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 242 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele acvatice de apă dulce cu stufăriș. În situl
speciei

3

Ixobrychus minutus

ROSPA0021 a fost observată în zona eleșteielor și pe canal.

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă larg răspândit
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

comună
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7

Perioada

de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

9

Distribuţia speciei

Specia are o distribuție largă în situri, cuibăritoare în zona eleșteielor și

[interpretare]

pe canal, dar și în zona lacului.

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Lanius collurio
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Nr

Tabel nr. 243 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

2

Denumirea ştiințifică Lanius collurio

3

Denumirea populară

Sfrâncioc roșiatic

4

Descrierea speciei

Sfranciocul rosiatic este caracteristic zonelor agricole deschise, de

A338

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

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Sfranciocul roșiatic este caracteristic zonelor agricole deschise de
pășune, cu multe tufișuri și mărăcinișuri. Este întâlnit până la o
altitudine maximă de 1.700 m. Longevitatea maximă cunoscută este de
10 ani și 1 lună.
Este o specie diurnă. Hrana este alcătuită aproape exclusiv din insecte
mari. Stă la pândă pe o creangă, cu fața către o zonă larg deschisă, de
unde plonjează către prada pe care o capturează din zbor. Când are
ocazia, consumă și șopârle, rozătoare sau chiar mamifere mici.
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Obișnuiește să jefuiască cuiburile păsărilor mici cântătoare, furând puii
acestora. Are obiceiul de a fixa surplusul de pradă capturată în spinii
arbuștilor, pentru a-l folosi în zilele cu vreme ploioasă, când hrana este
mai puţin disponibilă.
7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0105 Valea Mostiștea
se regăsește

Tabel nr. 244 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Lanius collurio, Cod Natura 2000: A338

2

Informaţii specifice

Sfranciocul roșiatic este caracteristic zonelor agricole deschise de

speciei

pășune, cu multe tufișuri și mărăcinișuri.

3

Statutul de prezenţă



[temporal]
4

Statutul de prezenţă

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



Larg răspândită



Nativă

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă



Comună

7

Perioada de colectare



octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
8

9

Distribuţia speciei

La nivelul ariei protejate specia este întâlnită în zonele agricole

[interpretare]

deschise cu multe tufișuri și mărăcinișuri.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii

A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Lanius excubitor
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0055 Lacul Gălățui și Rezervațiile
naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.

Nr

Tabel nr. 245 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere
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1

Cod Specie - EUNIS

A340

2

Denumirea ştiințifică

Lanius excubitor

3

Denumirea populară

Sfrâncioc mare

4

Descrierea speciei

Este cenușiu-deschis pe cap și pe spinare, alb pe obraji și pe partea
ventrală. Între creștetul cenușiu și obrazul alb se observă o dungă
peste ochi, neagră groasă, mărginită sus de o sprânceană albă. Coada,
destul de lungă și neagră, este mărginită cu alb. Ponta constă din 4-7
ouă, care sunt clocite îndeosebi de femelă, circa 15 zile. Puii părăsesc
cuibul după 20 zile de la eclozare. Ei continuă să fie dependenți de
hrana adusă de părinți încă 10 zile.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.
Depune frecvent două ponte în anii cu hrană suficientă, cu câte 4-7
ouă. Primele ouă sunt depuse chiar foarte devreme, pe la începutul
lunii martie. Dimensiunea unui ou este de 26 mm x 19,5 mm, iar
culoarea este alb-cenușie sau alb-albăstruie, cu pete gălbui până la
brun-roșcate sau purpurii. Perechea este foarte teritorială. Specia este
monogamă, însă legătura dintre parteneri este slabă pe perioada
iernilor, astfel încât în următorul sezon de cuibărit fiecare dintre ei
poate alege alt partener.

6

Cerinţe de habitat

Preferă locurile deschise: pășunile și fânețele presărate cu arbuști și
tufe, cu puncte mai înalte de pândă.

7

Fotografii

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

A se consulta Anexa 2

Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 246 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

2.

Informaţii
speciei

Lanius excubitor
specifice Specie nordică care iernează în România. În ultimii ani a început și să
cuibărească în țara noastră. În SPA Ostrovul Ciocănești nu a fost
observat, însă poate să apară în migrație/iernare.

3.

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

Statutul de prezenţă Izolat.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie native.
[management]

6.

Abundenţă

Prezență incertă.

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Preferă habitatele terestre mozaicate. Are habitate adecvate în

[interpretare]
9.

Distribuţia

ROSPA0021, mai puțin pe Ostrovul Ciocănești.
speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Lanius minor
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.

Nr

Tabel nr. 247 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

A339

2

Denumirea ştiințifică

Lanius minor

3

Denumirea populară

Sfrâncioc cu frunte neagră

4

Descrierea speciei

Sosește din cartierele de iernare în prima jumătate a lunii mai. Cuibul
este alcătuit din crenguţe și rădăcini, fiind căptușit cu frunze și flori de
plante aromatice. Cuibul este construit de ambii parteneri, într-un
interval de 5-9 zile, fiind compact și alcătuit din rădăcini, crenguțe,
fragmente vegetale subțiri, cu intercalări de plante odorante (Thymus
sp., Menta sp.), iar la interior este căptușit cu fire de păr de la
animalele domestice în amestec cu pene. El este construit la
aproximativ 4-6 m de la sol, pe o ramificaţie a crengilor în salcâmi,
duzi, plopi sau pomi fructiferi.
Femela depune în mod obișnuit 3-7 ouă în a doua parte a lunii mai și
în prima parte a lunii iunie, cu o dimensiune de 24 x 17,8 mm.

5

Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și
creștere a puilor.
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6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care

ROSPA0105 Valea Mostiștea

se regăsește

Tabel nr. 248 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Lanius minor, cod Natura 2000: A339

2

Informaţii specifice

Sfrânciocul cu frunte neagră este caracteristic zonelor agricole

speciei

deschise, cu tufișuri și copaci izolaţi.

Statutul de prezenţă

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

[temporal]

protejată pentru reproducere)

3

4

Statutul de prezenţă



Marginală



Nativă

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă



Rară

7

Perioada de colectare



octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
8

Distribuţia speciei

La nivelul ariei protejate specia este caracteristic zonelor agricole

[interpretare]

deschise, cu tufișuri și copaci izolaţi.
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9

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind

A se vedea Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Larus cachinnans
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 249 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1106, Cod Natura 2000 A459

2

Denumirea

Larus cachinnans

ştiințifică
3

Denumirea populară Pescăruș pontic

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Femela este cea care alege masculul, ea se apropie de acesta, iar el la
rândul lui începe să atace și să alunge alți masculi din preajmă, înainte de
a se alătura femelei preferate. De asemenea, în ritualul de împerechere
femela îi cere mâncare masculului, care o regurgitează direct în ciocul
acesteia. După formarea perechii este ales locul de cuibărit și cuibul este
construit de ambele păsări. Masculul își apară zona de cuibărit de alți
intruși care îndrăznesc să se apropie, face mișcări agresive cu ciocul în
jos în sol și smulge rapid numeroase fire de iarbă. Luptele dintre masculi
se rezuma însă doar la aceste mișcări de smulgere a firelor de iarbă.
Cuibărește în colonii monospecifice de peste 8.000 de perechi, sau în
grupuri mici care se intercalează în colonii mixte și întinse. Cuibul este
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construit din materiale diverse precum vegetație, pene etc. De obicei este
poziționat lângă sau sub un tufiș, pe stânci sau pe insule. Ponta este
alcătuită din 2-3 ouă de culoare brună, cu pete mai întunecate, și este
incubată pe rând de către ambii părinți timp de 27-31 de zile. Pui
părăsesc cuibul la câteva zile de la ecloziune, ascunzându-se în vegetație,
devenind apți de zbor în 35-40 zile.
6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 250 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Larus cachinnans

2

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

speciei
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

Reproducere
Iernare

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
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din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia a fost întâlnită frecvent în situri, în toate habitatele. Densități
ridicate pot fi întâlnite în zona eleșteielor când acestea sunt secate
pentru colectarea peștelui.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Larus canus
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Nr

Tabel nr. 251 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

A182

2

Denumirea ştiințifică

Larus canus

3

Denumirea populară

Pescăruș sur

4

Descrierea speciei

Spatele este argintiu, iar vârful aripilor negru; restul corpului este alb.
Cioc scurt,galben cu o dunga la capătul acesteia,picioare galbene.
Cuibărește în perechi solitare sau în colonii mari de până la 300 de
perechi, alcătuite din una sau mai multe specii. Cuibul este construit
din bucăți de vegetație și este amplasat pe stâncă, nisip, pietriș, sol sau
pe vegetația plutitoare. Depune o singură pontă pe an formată din 2-5
ouă, care sunt clocite de ambii părinți timp de 22-28 de zile. Juvenilii
sunt îngrijiți de părinți până la vârsta de 30- 35 de zile, când devin
zburători.

5

Perioade critice

Nu este cazul.

6

Cerinţe de habitat

Cuibărește în zone de stepă și de climă temperată până în teritoriile
boreale și subarctice. De asemenea, se găsește din interiorul
continentului până pe coaste și insule, evitând părțile înghețate sau de
desert. Pe coastă ocupă teritorii de cuibărit pe stânci, insule, versanți cu
vegetație sau pietriș, dune de nisip și estuare. La râuri preferă limbile
de pământ, insulele și mlaștinile. Apare mai frecvent pe bălți, lacuri, în
zone deschise, mai departe de apă sau chiar și pe terenuri arabile.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2
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8

Aria protejată în care Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
se regăsește

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 252 – Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

Larus canus

2.

Informaţii

specifice Specie necuibăritoare în România dar abundentă în pasaj și iernare. (În

speciei
3.

SPA Ostrovul Ciocănești a fost observat în zona fermei piscicole.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire / pasaj / Iernare.
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Marginal.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie native.
[management]

6.

Abundenţă

Prezență certă (în iernare)

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Preferă habitatele acvatice din sit.

[interpretare]
9.

Distribuţia

speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
Larus genei
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 253 – Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

A180

2

Denumirea ştiințifică

Larus genei

3

Denumirea populară

Pescăruș rozalb

4

Descrierea speciei

Penajul capului şi abdomenul sunt albe cu nuanţe roz-trandafirii, iar
ciocul este roşu. Se hrăneşte cu insecte, larve, scoici, melci şi peşti
mici. Este o specie gregară şi cuibăreşte în colonii mari de sute sau mii
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de cuiburi, uneori împreună cu alte specii. Cuibul este aşezat pe sol şi
căptuşit cu vegetaţie, pene şi alte obiecte găsite. Iernează pe ţărmurile
Mediteranei şi în Africa. Femela depune în mod obişnuit 2-3 ouă,
incubaţia durează în jur de 22 de zile. Puii sunt crescuţi în creşe, fiind
conduşi la apă de către adulţi. Puii devin zburători la 30-37 de zile.
5

Perioade critice

Nu este cazul

6

Cerinţe de habitat

Este o specie caracteristică lacurilor interioare şi coastelor nisipoase
marine

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
se regăsește

Nr

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 254 – Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1.

Specia

Larus genei

2.

Informaţii

specifice Specie rară în România.

speciei
3.

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

4.

Statutul de prezenţă Izolată.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

Foarte rar (specia nu a fost observată în sit)

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Preferă habitatele acvatice.

[interpretare]
9.

Distribuţia

speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
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Larus melanocephalus
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0105 Valea Mostiștei și
Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 255 – Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS A176

2

Denumirea

Larus melanocephalus

ştiințifică
3

Denumirea populară Pescăruș cu cap negru

4

Descrierea speciei

Penajul capului este negru, iar ciocul şi picioarele sunt roşii. Se hrăneşte
cu insecte, larve, scoici, melci şi peşti mici. Cuibăreşte în colonii, uneori
în colonii mixte cu alte specii. Cuibul este aşezat pe sol şi este căptuşit cu
vegetaţie. Iernează pe ţărmurile Mediteranei şi în Crimeea. Femela depune
în mod obişnuit trei ouă, incubaţia durează 23-25 de zile. Puii devin
zburători la 35-40 de zile.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Este o specie caracteristică zonelor umede deschise, lagunare şi de coastă.
În migraţie apare în zone umede, lacuri, zone lagunare şi de coastă, dar şi
în zone agricole şi păşuni.
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7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 2

protejată

în ROSPA0105 Valea Mostiștei

care se regăsește

Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Nr

Tabel nr. 256 – Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

Larus melanocephalus

2.

Informaţii specifice Specie rar cuibăritoare în România, dar relativ comună în pasaj. În ariile
speciei

3.

protejate apare în număr mic în perioada pasajului.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire / pasaj
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Izolat.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

7.

Perioada

Rară. (Ocazional în migrație).
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8.

Distribuţia

speciei În migrație poate apărea ocazional în habitatele acvatice din situri.

[interpretare]
9.

Distribuţia

speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Larus minutus
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni.
Tabel nr. 257 – Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 1114, Cod Natura 2000 A177

2

Denumirea ştiințifică

Larus minutus
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3

Denumirea populară

Pescăruş mic

4

Descrierea speciei

Este cel mai mic dintre pescăruşi. Lungimea corpului este de 25 – 30 cm
şi o greutate de 88 – 162 g. Anvergura aripilor este de circa 70 – 78 cm.
Adulţii au înfățişare similară. Penajul capului este negru, aripile sunt late
şi rotunjite, iar partea de sub aripi este închisă la culoare. Picioarele sunt
de un roşu aprins, iar ciocul este închis, negru – roşiatic. Gâtul şi spatele
sunt albe. Se hrănește cu insecte, inclusiv libelule, viermi şi peștișori.
Manifesta preferința pentru larvele de clironomie. Longevitatea
cunoscuta este de 10 ani şi 11 luni.

5

Perioade critice

Este o specie care apare exclusive în perioadele de migraţiune, primăvara
şi vara târzie/tomna.

6

Cerinţe de habitat

În afara perioadei de reproducere, specia este întâlnită pe mare, aproape
de țărm dar și în lagune și lacuri litorale, iernând în zonele de coastă cu
plaje nisipoase și mâloase.
Dieta este formată din diferite larve și insecte acvatice, preferând în mod
deosebit larvele de chironomide. De asemenea, se hrănesc și cu alte
viețuitoare mici acvatice. Se hrănește adeseori împreună cu alte specii de
pescăruși. Își prinde hrana în zbor în cazul insectelor, dar și plonjează
după pradă scufundându-se sau înoată în timp ce caută hrana

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
se regăsește

Tabel nr. 258 – Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Larus minutus

2

Informaţii specifice Foloseşte zonele umede din sit în perioadele de migraţie.
speciei

3

Statutul de prezenţă Odihnă şi hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă Nativă
[management]

6

Abundenţă

Comună
332

7

Perioada

de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

9

Distribuţia speciei

Preferă lacurile din marginea satelor şi cursul Dunării, oprindu-se

[interpretare]

pentru hrănire şi odihnă

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Chroichocephalus ridibundus
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni și ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 259 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1115, Cod Natura 2000 A179

2

Denumirea

Larus ridibundus

ştiințifică
3

Denumirea populară Pescăruș râzător

4

Descrierea speciei

Este un pescăruş mic, lungimea corpului de 35-39 cm, cu o gluga
ciocolatie vara, pe care o pierde în timpul iernii. Părţile superioare sunt
gri, cele inferioare sunt albe, cioc şi picioare roșii. Anvergura aripilor
este de 86-99 de centimetri, iar masa corporala atinge, în medie, 200-400
de grame.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Cuibărește în lunile aprilie și mai în colonii cu densitate mare, alcătuite
din mai multe mii de perechi, adeseori cu alte specii de pescăruși și chire.
În aceste colonii fiecare pereche își apără teritoriul. În ritualul nupțial,
masculul hrănește femela. Comportamentul indivizilor în colonie este
influenţat de ritualuri bine definite și complexe, care sunt însoţite de
strigăte puternice. Cuibul este unul foarte simplu, amplasat pe sol sau
între plante. Ponta de 2-3 ouă este clocită de ambii părinți, timp de 23-26
de zile. Dimensiunea unui ou este de 53 x 37 mm. Puii nu părăsesc
imediat cuibul, dar la vârsta de 10 zile deja se îndepărtează de acesta. Ei
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părăsesc definitiv cuibul după 33-37 de zile, când deja știu să zboare. În
tot acest interval sunt apărați și hrăniți de către ambii părinți. O pereche
scoate un singur rând de pui pe an.
6

Specia cuibărește în principal în interiorul continentului și preferă zonele

Cerinţe de habitat

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

Fotografii

8

Aria

protejată

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
ROSPA0105 Valea Mostiștea.

Tabel nr. 260 – Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Larus ridibundus

2

Informaţii specifice Specie întâlnită frecvent în toate habitatele acvatice ale țării.
speciei

3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

Reproducere
Iernare

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
334

8

Specia a fost întâlnită frecvent în situri, în toate habitatele, în special
Distribuţia speciei

cele acvatice. Densități ridicate pot fi întâlnite în zona eleșteielor când

[interpretare]

acestea sunt secate pentru colectarea peștelui și odihnindu-se pe dunele
de nisip, atunci când cotele Dunării sunt scăzute.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Limosa limosa
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 261 – Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1119, Cod Natura 2000 A156

2

Denumirea

Limosa limosa

ştiințifică
3

Denumirea populară Sitar de mal

4

Descrierea speciei

Limicolă de talie mare cu o lungime a corpului de 37 – 42 cm și o
anvergură de 63 – 74 cm. Tibia mai lungă ca a sitarului de mal Nordic,
cioc lung, drept. În zbor prezintă o bandă alba, lată pe aripi, bandă neagră
pe coadă, târtița alba. Pe timp de vară, ciocul este portocaliu cu vârful
întunecat, iarna are baza rozalie. Pe timp de iarnă exemplarele adulte au
un colorit gri – maroniu uniform. Juvenilii au gâtul și pieptul cu o tentă
roșiatică, supraalarele cu margini deschise și pete negre subterminale.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Se întoarce din cartierele de iernare în perioada februarie–aprilie, la
aceleași locuri de cuibărit, fiind cunoscută ca o specie care are o afinitate
crescută asupra acestor locuri. Cuibărește în colonii mici. Mai multe
cuiburi sunt construite de masculi pentru a cucerii femela, fiecare cuib
fiind apărat până când se formează perechea și se stabilește la unul dintre
acestea. Perimetrul cuibului este apărat pe o rază de 35-50 m. Cuibul este
amplasat pe pământ, în vegetație mică și deseori luxuriantă, are un
diametru de 12-15 cm și este căptușit cu un strat gros de iarbă, Frunze și
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alte materiale vegetale disponibile. Femela depune o pontă formată din 36 ouă de culoare verde-oliv, maroniu-închis. Dimensiunile unui ou sunt
55 x 37 mm. Incubația este realizată de ambii părinți și durează circa 2224 de zile. Puii sunt nidifugi și sunt încălziți de către părinți în nopțile
reci. După eclozare ei sunt conduși de către părinți către habitatele de
hrănire specifice, reprezentate de margini de lacuri și mlaștini.
Puii devin zburători la 25-30 zile. După ce puii zboară, adulți hoinăresc
în căutare de hrană, dar nu plecă din arealul de cuibărit până la sfârșitul
lui octombrie.
6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 262 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Limosa limosa

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele cu apă foarte mică. Siturile oferă aceste
habitate atunci când se fac recoltări de pește și apa este drenată.

speciei
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă izolată
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

rară
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren

336

8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia nu a fost observată în situri, totuși poate apărea ocazional în
zona eleșteielor, atunci când acestea sunt drenate pentru colectarea
peștelui.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Locustella luscinioides
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 263 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1121, Cod Natura 2000 A292

2

Denumirea

Locustella luscinioides

ştiințifică
3

Denumirea populară Grelușel de stuf

4

Descrierea speciei

Specie de talie mica spre medie cu o lungime a corpului de 13 – 15 cm.
Are un penaj preponderant mar și alb murder. Subcodalele sunt maronii –
roșiatice deschise și lungi cu vârfuri deschise, difuze. Primarele sunt
tivite cu alburiu spre vârf. Dorsal este maroniu – roșiatică, cu târtița
contrastantă, maro – roșiatică mai intens. Picioarele sunt roz sau gri –
maroniu. Sexele și vârstele nu se pot diferenția.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Este monogamă, singuratică și teritorială. Masculul își marchează
teritoriul prin cântece executate de pe vegetația înaltă. Cuibul este
construit din fire de iarbă, stuf, papură sau rogoz uscat și este amplasat
lângă apă, în partea jos a tulpinilor de stuf. Interiorul cuibului este
căptușit cu frunze și fire fine de iarbă. Ponta este formată din 3-6 ouă și
este clocită de către femelă timp de 10-12 zile. Ouăle au o dimensiune de
19,5 x 14,5 mm, având un fundal gri-alburiu și fiind complet acoperite de
puncte sau pete gri, maro sau violet. După eclozare puii sunt hrăniţi la
început numai de către femelă, apoi de către ambii părinți. Ei devin
zburători și părăsesc cuibul după 11-15 zile.
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6

Cerinţe de habitat

Cuibărește în stufărișuri, pe pajiști mlăștinoase cu papură, în rogoz,
sălcii, anini și pe malurile lacurilor, de obicei în zone de câmpie, până la
înălţimea de 360 m în Europa, dar ajunge și la 1.200 m în Kazahstan.

7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 2

protejată

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 264 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Locustella luscinioides

2

Informaţii specifice Specie cu o preferință ridicată pentru habitatele de stufăriș.
speciei

3

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită pentru ROSPA0021
[spaţial]

5

Marginală pentru ROSPA0105

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

9

Distribuţia speciei

Specia a fost întâlnită frecvent în situri, în zona eleșteielor și pe canal

[interpretare]

sau chiar lacuri Este cuibăritoare în habitatele de stufăriș.

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Locustella naevia
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.
Nr

Tabel nr. 265 – Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut Descriere

1

Cod

Speciei

- Cod EUNIS – 1122, Cod Natura 2000 A290
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EUNIS
2

Denumirea ştiinţifică Locustella naevia

3

Denumirea populară

Grelușel pătat

4

Descrierea speciei

Se hrănește cu insecte, ocazional consumând și păianjeni (Araneae) și
moluște mici. Își procură hrana căutând în vegetația scundă, adunând-o
de pe tulpinile plantelor, mișcându-se de sus în jos. Se poate hrăni și pe
pământ, căutând între frunzele căzute la sol.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0055 Lacul Gălățui
se regăsește

Nr

Tabel nr. 266 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

Locustella naevia

2

Informaţii specifice Cuibărește la marginile pădurilor, pe păşuni umede și fânețe cu
speciei

3

vegetație înaltă

Statutul de prezenţă Nu a fost observată în sit.
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Nu a fost observată în sit.
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă Nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Lipsă/prezență incertă.
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia

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

[interpretare]
9

Distribuţia

sunt habitate adecvate pentru ciubărit.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Mergellus albellus
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre.
Tabel nr. 267 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 138, Cod Natura 2000 A068

2

Denumirea

Mergus albellus

ştiințifică
3

Denumirea populară Ferestraș mic
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4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 38-44 cm, cu o greutate de 540-940 g pentru
mascul şi 700-800 g pentru femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă între
56-69 cm. Penajul alb cu negru al masculului este caracteristic şi nu
poate fi confundat. Cea mai mare parte a corpului este albă, ochii
acoperiţi de o mască neagră, iar aripile sunt negre cu benzi albe. Penajul
femelei este gri-maroniu. Ciocul zimţat are un cârlig în vârf.

5

Perioade critice

Specie observată doar în pasaj sau pe timp de iarnă.
În țara noastră cuibărește doar ocazional.
Sosește din cartierele de iernare la începutul lunii aprilie. Cuibărește în
scorburi naturale sau în cuiburi vechi de ciocănitoare neagră. Ocupă cu
succes și cutii artificiale dacă sunt montate în habitatul optim. Perioada
de cuibărit se întinde între jumătatea lunii mai și jumătatea lunii iulie.
Ponta este formată din 6-9 ouă de culoare crem, care sunt clocite timp de
26-28 de zile numai de către femelă. Dimensiunea medie a unui ou de 53
x 38 mm. Puii sunt nidifugi și rămân dependenţi de femelă, care îi
conduce în habitatul acvatic și îi hrănește încă 30 de zile de la eclozare,
până când devin zburători și complet independenți.

6

Cerinţe de habitat

Preferă pentru cuibărit zonele umede, mărginite de păduri, cu arbori
bătrâni și cu zone deschise de apă fără multă vegetaţie acvatică
(submerse sau emersă). În afara sezonului de cuibărit poate fi întâlnită
într-o varietate foarte mare de zone umede, specia neavând cerinţe
ecologice stricte în această perioadă. Iarna rămâne în zonele
umede până acestea îngheaţă complet.

7

Fotografii

8

Aria

protejată

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

Nr

Tabel nr. 268 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

2

Informaţii specifice Specia preferă lacurile întinse cu apă dulce sau salmastră. În urma
speciei

3

Mergus albellus

aplicării metodologiilor, specia nu a fost observată în sit.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă izolată
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[spaţial]
5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

rară
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

9

Distribuţia speciei

Specia nu a fost observată în sit. Poate apărea rar și în numere mici pe

[interpretare]

lacul mare aparținător eleșteielor.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Mergus merganser
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.
Nr

Tabel nr. 269 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 1139, Cod Natura 2000 A070

2

Denumirea ştiinţifică

Mergus merganser

3

Denumirea populară

Ferestraș mare

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Ajunge în teritoriile de cuibărit în lunile martie-mai, începe imediat
cuibăritul. Cuibărește în perechi solitare sau grupuri restrânse de
până la 8-10 perechi. Masculii nu rămân lângă cuib ulterior
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împerecherii, migrând spre ape depărtate pentru a năpârli. Specia
cuibărește în scorburi săpate de ciocănitori de talie mare sau în
cavități naturale în copaci la mai mult de 25 de metri înălțime de la
sol, situați la distanțe de până la 1 km de apă. Ponta este formată din
8-12 ouă de culoare alb-gălbuie, care sunt incubate o perioadă de 3032 de zile numai de către femelă. Aceasta preia puii nidifugi imediat
după eclozare și îi duce în cioc până la cel mai apropriat habitat
acvatic. Adesea ei sunt purtați de femelă pe spate, mai ales în caz de
pericol.
Ameninţări
Pierderea și alterarea habitatului.
Poluarea și gestionarea defectuoasă a apelor.
Vânătoarea ilegală.
Mortalitate cauzată de uneltele de pescuit.
Perturbarea antropogenă.
În zonele de cuibărit, amenințările principale sunt legate de
degradarea habitatelor specifice, precum și de contaminarea cu
pesticide și mortalitatea prin intoxicarea cu plumb. Ca măsură de
conservare

primordială

se

impune

creșterea

gradului

de

conștientizare asupra factorilor de impact ai speciei, precum și
reducerea utilizării pesticidelor în teritoriile de iernat, precum și
înlocuirea utilizării cartușelor de plumb cu cele de aliaj în cazul
vânătorii.
6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0055 Lacul Gălățui
se regăsește

Tabel nr. 270 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
343

Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Specia

Mergus meganser

2

Informaţii

specifice Efectivele mai mari ale acestei specii sunt întâlnite în perioada

speciei
3

Statutul

pasajului.
de

prezenţă reproducere

[temporal]
4

Statutul

de

prezenţă Larg răspândită

de

prezenţă nativă

[spaţial]
5

Statutul

[management]
6

Abundenţă

Comună

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia

speciei

[interpretare]
9

Distribuţia

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

speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Merops apiaster
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0021 Ciocăneși-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 271 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1141, Cod Natura 2000 A230

2

Denumirea

Merops apiaster

ştiințifică
3

Denumirea populară Prigorie

4

Descrierea speciei

Pasăre de talie medie cu o lungime a corpului de 25 – 29 cm și o
anvergură de 36 – 40 cm. Ușor de recunoscut după coloritul exotic,
țipător. Adultul are galben pe gât, albăstrui ventral, pete alb – gălbui pe
umăr, iar creștetul/spatele și o bandă roșie de pe aripă sunt roșii –
maroniu. Juvenilii de regulă prezintă o culoare mai ștearsă.
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5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocăneși-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 272 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

2

Informaţii specifice Preferă habitatele deschise cu copaci izolați, văi protejate, câmpii,
speciei

3

Merops apiaster

maluri de râu etc. În sit specia a fost observată frecvent hrănindu-se.

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Marginală pentru ROSPA0021 și ROSPA0055
[spaţial]

5

Larg răspândită ROSPA0105

Statutul de prezenţă Nativă
[management]
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6

Abundenţă

7

Perioada

Comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Prigoria a fost observată de mai multe ori în situri, în diverse habitate
Distribuţia speciei

(eleșteie, canal și zona Ostrovului Ciocănești). Specia cuibărește în

[interpretare]

apropierea sitului ROSPA0021, în golful nord-estic al lacului din situl
ROSPA0055 și lungul malurilor din ROSPA0105.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii

Miliaria calandra
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0055 Lacul Gălățui și
ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Nr

Tabel nr. 273 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 1142, Cod Natura 2000 A383

2

Denumirea ştiinţifică

Miliaria calandra

3

Denumirea populară

Presură sură

4

Descrierea speciei

Puțin mai mare ca vrabia, are culoarea predominant cafenie.
Ciocul este gros şi de culoare galben-murdar. Capul şi partea
superioară a corpului

sunt sur-cafeniu-deschis

cu dungi

longitudinale închise, brune. Aripile şi coada sunt cafeniu-închis
cu marginea penelor tivite mai deschis. Femela e asemănătoare
masculului.
Fiind de cele mai multe ori poligin, masculul nu joacă un rol
important în creșterea puilor, hrănindu-i doar după ce sunt
aproape mari.
5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Cuibul este construit de către femelă și este de obicei amplasat pe
pământ. Este realizat din iarbă și căptușit cu păr de mamifer sau
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fire de iarbă fine. Femela depune 3-5 ouă de culoare maroniuroșiatică și cu vermiculații fine, caracteristice presurilor, și le
incubează singură timp de 12-14 zile. Puii sunt hrăniți în primele
4 zile de la eclozare doar de către femelă, iar mai apoi se alătură
și masculul.
Ameninţări
Alterarea și pierderea habitatelor cauzate de schimbarea folosirii
terenurilor.
Contaminarea prin produse agricole.
Mortalitatea și alte efecte cauzate de prădători.
Efectul altor activități antropogene.
6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

Nr

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 274 -- Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Specia

2

Informaţii

Miliaria calandra
specifice Specie întâlnită într-o gamă largă de habitate, mai cu seamă în

speciei

câmpuri deschise, presărate cu tufișuri sau copaci, preferând
terenurile agricole, în special pășunile și câmpurile cu cereale.

3

Statutul

de

prezenţă Odihnă și hrănire/reproducere/pasaj/iernare

de

prezenţă Larg răspândită

[temporal]
4

Statutul

347

[spaţial]
5

Statutul

de

prezenţă nativă

[management]
6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Specia a fost observată frecvent în situri, cuibăreşte în habitatele
Distribuţia

speciei terestre, câmpuri deschise, presărate cu tufișuri sau copaci,

[interpretare]

preferând terenurile agricole, în special pășunile și câmpurile cu
cereale.

9

Distribuţia speciei [harta Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12
distribuţiei]

10

Alte

informaţii

privind A se vedea Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii

Milvus migrans
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre.
Tabel nr. 275 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1143, Cod Natura 2000 A073

2

Denumirea

Milvus migrans

ştiințifică
3

Denumirea populară Gaie neagră

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 48 – 58 cm şi o greutate cuprinsa intre 650 –
940 g, femela fiind cu puțin mai mare decât masculul. Anvergura aripilor
este cuprinsa intre 130 - 155 cm. Adulții au o înfăţişare similara.
Poziționarea aripilor în unghi şi coada în furculița fac ca identificarea sa
fie relativ ușoara. Este ceva mai mica decât gaia roșie, iar furculița cozii
mai mica.

5

Perioade critice

Specie care tranzitează țara noastră, se cunosc foarte puține zone în
care se preconizează cuibărirea ei.

6

Cerinţe de habitat

Preferă pădurile bătrâne de foioase de la câmpie şi deal, mai ales
arboretele de luncă (plopi, frasini sau stejari), situate în apropierea apelor
curgătoare sau stătătoare. De asemenea vizitează câmpurile cultivate şi
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pajiştile naturale.
7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 2

protejată

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

Tabel nr. 276 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Milvus migrans

2

Informaţii specifice Specie destul de rară în țara noastră cu preferință pentru zonele sudice
speciei

3

de câmpie cu arbori. În sit nu a fost observată.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă izolată
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

rară
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

9

Distribuţia speciei

Specia nu a fost observată în sit. Poate apărea rar și în numere foarte

[interpretare]

mici tranzitând zona.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Motacilla alba
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 277 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1149, Cod Natura 2000 A262

2

Denumirea

Motacilla alba
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ştiințifică
3

Denumirea populară Codobatură albă

4

Descrierea speciei

Este singura specie de pasăre colorată în alb, gri și negru, având coada
lungă specifică tuturor codobaturilor. Coloritul este simplu, cu spatele
gri, creștetul, ceafa și târtița până la gușă negre, aripile și coada negre și
mărginite de alb. Prin năpârlirea de toamnă, culoarea neagră se reduce.
Partea inferioară este de culoare albă, până la piept care este de culoare
neagră. Este observată preponderent la nivelul solului, unde capturează
insecte, mai rar observată prinzând prada în aer. Lungimea corpului este
de 17-19 cm, iar anvergura aripilor este de 25-30 cm, cu o masă
corporală de 17-25 g.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 278 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
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Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Specia

Motacilla alba

2

Informaţii specifice Specie întâlnită într-o gamă largă de habitate: malul lacurilor, râurilor,
speciei

3

pâraie, canale, estuare, coaste etc.

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Majoritatea observațiilor din situri provin din zona suprafețelor
Distribuţia speciei

acvatice, poate fi observată ocazional și pe canal sau pe malul

[interpretare]

Ostrovului Ciocănești. Cel mai probabil este cuibăritoare în zonele
agricole aferente siturilor.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Motacilla flava
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea, Rezervațiile naturale Ostrovul
Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 279 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 1151, Cod Natura 2000 A260

2

Denumirea ştiințifică

Motacilla flava

3

Denumirea populară

Codobatură galbenă

4

Descrierea speciei

În România există două subspecii ale codobaturii galbene, respectiv
subspecia flava și subspecia feldegg, diferențele dintre ele fiind la
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coloritul capului, feldegg având capul în totalitate negru, iar flava având
capul gri-albăstrui cu sprânceană albă. Aripile și coada sunt de culoare
neagră cu borduri albe, iar restul corpului este galben, cu picioare
negre. Lungimea corpului este de 16-17 cm, iar anvergura aripilor este
de 24-25 cm, cu o masă corporală de 11-23 g.
5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.
Teritoriile acestei specii sunt mai mici (de până la 60 m), fiind apărate
de alte exemplare din aceeași specie. Cuibul are formă de ceașcă și este
construit îndeosebi de către femelă, din fire împletite de iarbă, fiind
căptușit la final cu păr de mamifere. Este amplasat foarte aproape pe
pământ sau chiar într-o scobitură superficială a acestuia. O pereche
depune două ponte pe an, fiecare fiind formată din 4-6 ouă, care sunt
clocite 11-13 zile de ambii părinți, dar femela este cea care stă mai mult
pe cuib. Ouăle sunt alb-gălbui, foarte fin și mărunt ornate cu puncte grimaronii, astfel încât aproape că nu se mai vede culoarea lor de bază.
Puii sunt hrăniți de ambii părinți și părăsesc cuibul după 10-14 zile,
devenind independenți peste câteva săptămâni. Cuibul acestei specii
este frecvent parazitat de către cuc (Cuculus canorus).

6

Cerinţe de habitat

Trăiește în habitate deschise, precum pășuni, fânaţe, terenuri arabile,
mlaștini, pășuni în apropierea apelor sau a stațiilor de epurare; apare și
în zonele defrișate, întinse în arealul nordic al răspândirii. Este frecvent
văzută hrănindu-se în vegetația scundă a malurilor de râuri și în alte
zone umede, însă apare frecvent și în zone xerice. De asemenea, poate
fi văzută în jurul cirezilor de vite sau de alte mamifere mari, mai ales în
timpul migrației și al iernilor.

7

Fotografii

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

A se consulta Anexa 2

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 280 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
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1

Specia

Motacilla flava

2

Informaţii specifice Specie întâlnită într-o gamă largă de habitate: pășuni, fânețe, terenuri
speciei

3

arabile, mlaștini, pășuni din apropierea apelor.

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
Specia a fost observată în situri în zonala eleșteielor și pe canal. Cel

8
Distribuţia speciei
[interpretare]

mai probabil este cuibăritoare în zonele agricole aferente sitului. De
asemenea, specia a fost frecvent întâlnită hrănindu-se în vegetația
scundă a malurilor apelor și în alte zone umede, însă apare frecvent și
în zone xerice.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Netta rufina
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Nr

Tabel nr. 281 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

A058

2

Denumirea ştiințifică

Netta rufina

3

Denumirea populară

Rață cu ciuf

4

Descrierea speciei

Masculul are culori relativ strălucitoare, flancurile corpului sunt de un
alb lucitor, iar capul este maro-gălbui cu penele creștetului în formă de
creastă erectibilă. Ciocul este de culoare roșie. Femela este cafenie, cu
obraz alb și o dungă roz de-a lungul ciocului. Ambele sexe au pe aripile
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deschise un câmp mare alb. Se hrănește în special cu rădăcini, semințe
și diverse părți ale plantelor acvatice, dar ocazional se poate hrăni și cu
nevertebrate acvatice, amfibieni sau pești mici. Cuibăritul începe în
lunile aprilie-mai, de obicei în perechi solitare sau grupuri restrânse
Femelele depun 6-14 ouă, incubația durează 26-28 de zile. Puii sunt
îngrijiți de femelă timp de aproximativ 35-40 de zile, până când
dezvoltă penaj de juvenili și rămân în continuare cu femela pentru încă
5-10 zile.
5

Perioade critice

Nu este cazul

6

Cerinţe de habitat

Specia poate fi întâlnită într-o varietate mare de zone umede. Preferă
lacurile dulci cu malurile invadate de suprafeţe importante de vegetaţie
emergentă, palustră (stuf și papură). În timpul iernii poate fi întâlnită în
aproprierea coastelor mărilor, dar și pe lacuri de acumulare și
salmastre.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
se regăsește

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 282 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

2.

Informaţii

Netta rufina
specifice Specie rară cuibăritoare în România. În sit a fost observat o singură

speciei
3.

data cu ocazia migrației de primăvară..

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire / pasaj. / Iernare
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Izolat.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]
Rară (ocazională în perioada pasajului și / sau iernatului)

6.

Abundenţă

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Preferă habitatele acvatice din ferma piscicolă.

[interpretare]
9.

Distribuţia

speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12
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[harta distribuției]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Numenius arquata
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 283 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1158, Cod Natura 2000 A160

2

Denumirea

Numenius arquata

ştiințifică
3

Denumirea populară Culic mare

4

Descrierea speciei

Aproximativ de mărimea unei fazanite, are o lungime a corpului de 5057 cm, anvergura de 80-100 cm, masa corporala medie 770 g (mascul) şi
1000 g (femela). Pasare de culoare cenușiu-maronie, cu pete negre pe
cap, gat, piept şi părţile superioare, de culoare galben palida pe abdomen
şi cu târtiţa alba. Ciocul lung şi curbat în jos este roz pe partea inferioara,
iar picioarele lungi sunt de culoare gri-albăstruie. Masculul seamănă
foarte bine cu femela, dar ea este mai mare. Se hraneste cu insecte,
viermi, crustacee, moluste, fructe de arbusti, seminte, iar uneori si cu
vertebrate mici.

5

Perioade critice

Este o specie care tranzitează țara noastră, cazurile de cuibărit sunt
foarte puține.

6

Cerinţe de habitat

Trăiește în zone umede incluzând mlaștini dulcicole ori sărate, plaje
pietroase cu bălți, estuare, maluri nisipoase și pajiști inundabile. În
general preferă bălțile și mlaștinile pentru cuibărit și iernează în zonele
de coastă. Limita altitudinală pentru arealul de cuibărit este de 600 m.

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 2

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 284 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
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Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Specia

Numenius arquata

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele cu apă foarte mică. Siturile oferă aceste
habitate atunci când se fac recoltări de pește și apa este drenată.

speciei
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Izolată
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

rară
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia nu a fost observată în situri, totuși poate apărea rar în zona
eleșteielor, atunci când acestea sunt drenate pentru colectarea peștelui
sau alte suprafețe acvatice similare.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Nycticorax nycticorax
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0105 Valea Mostiștea, ROSPA0055 Lacul Gălățui și Rezervațiile naturale Ostrovul
Ciolănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 285 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 1162, Cod Natura 2000 A023

2

Denumirea ştiințifică

Nycticorax nycticorax

3

Denumirea populară

Stârc de noapte

4

Descrierea speciei

Are o lungime a corpului de 58 – 65 cm şi o greutate de circa 800 g.
Anvergura aripilor este cuprinsa intre 90 – 100 cm. Adulții au o
înfăţişare similara. În partea posterioara a capului au 3 - 4 pene albe,
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înguste, cu o lungime de 18 – 20 cm. Tinerii au în prima iarna un penaj
maroniu cu striuri albe. Tinerii în iarna a doua au spatele maroniu,
comparativ cu cel negru al adulților. Se hrănește mai ales cu pești la
care se adaugă larve de insecte, mormoloci, lipitori şi chiar șoareci.
5

Perioade critice

Revin în zonele de cuibărit la sfârșitul lunii martie, începutul lunii
aprilie. Rar unele exemplare rămân în zona Dunării și a Deltei. Specia
este monogamă pe perioada cuibăritului. Cuibărește în colonii
monospecifice sau mixte, împreună cu cormorani și alte specii de
stârci. Cuiburile sunt amplasate în copaci, uneori la înălţimi
considerabile. Împerecherea adulților are loc în preajma locului de
cuibărit, încă din prima zi sau a doua zi după ce perechea este formată.
La construirea cuibului, care are forma unei farfurii puțin adânci,
alcătuit din crenguțe și stuf, participă cei doi părinți. Ponta este depusă
spre sfârșitul lunii aprilie și constă din 2-3 ouă, care sunt clocite de
către ambii adulți timp de 21-22 de zile. Puii sunt hrăniţi de ambii
părinţi până devin independenţi la vârsta de 50-60 de zile. De la vârsta
de două săptămâni ei ies din cuib și rămân în imediata apropriere a
acestuia, așteptând hrană de la adulți.

6

Cerinţe de habitat

Specia utilizează o gamă foarte variată de zone umede pentru hrănire,
preferând mai ales lacurile cu vegetaţie palustră, cursurile mari de ape,
heleșteiele, canalele cu vegetaţie și apă puţin adâncă, iazurile etc.
Caută hrană la marginea corpurilor de apă, în zonele în care este
prezentă o vegetaţie palustră bogată. Cuibărește aproape exclusiv în
copaci, arbori și tufe de salcie, în zone umede (păduri de luncă, sălcii
în stufărișuri, plantaţii de plop etc.).

7

Fotografii

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

A se consulta Anexa 2

ROSPA0105 Valea Mostiștea
ROSPA0055 Lacul Gălățui
Rezervația naturală Ostrovul Ciolănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Nr
1

Tabel nr. 286 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere
Specia

Nycticorax nycticorax
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2

Informaţii

specifice Specie întâlnită în sit în timpul pasajului. Folosește în general zonele

speciei

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

3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Reproducere

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

Comună

7

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8

Stârcul de noapte a fost observat în repetate rânduri în interiorul
Distribuţia speciei
[interpretare]

siturilor, majoritatea observațiilor provin din zona eleșteielor, acestea
având habitate favorabile pentru hrănirea specie sau pe malul lacului
cu vegetație arboricolă. Ocazional, specia a fost observată și pe malul
Ostrovului Ciocănești.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Oenanthe oenanthe
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.

Nr

Tabel nr. 287 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

A277

2

Denumirea ştiințifică

Oenanthe oenanthe

3

Denumirea populară

Pietrar sur

4

Descrierea speciei

Pietrarul sur se hrănește cu diverse insecte, păianjeni, melci și fructe
de pădure. Deseori este văzut stând pe o piatră sau într-un tufiș,
așteptând prada; când o vede, alergă repede pe sol și o capturează.
Perechea este monogamă (rar poligamă), dar indivizii se despart
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după sezonul de cuibărire, urmând a se reuni în anul următor
datorită faptului că amândoi au un atașament teritorial accentuat.
Cuibărește începând de la sfârșitul lui martie. Cuibul căptușit cu fire
de iarbă, pene, licheni și mușchi este situat în cavități naturale
printre pietre sau stânci, dar și în fisuri și găuri în ziduri sau în ruine.
Intră și în cuiburi artificiale dacă sunt instalate în habitatul optim
speciei. Femela depune o pontă formată din 3-7 ouă, pe care le
clocește singură timp de 10-16 zile. Uneori masculul poate înlocui
pe termen scurt femela la clocit.
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Habitatele preferate sunt regiunile deschise, cum ar fi pășunile,
terenurile desțelenite și întinderile pietroase. S-a adaptat la culturile
agricole, deși nu le preferă, și tolerează vecinătatea locuințelor
umane. Chiar dacă este o specie de câmpie, pietrarul sur a început să
ocupe teritorii i la altitudini puțini mai mari, îndeosebi în sudul
Europei, unde a devenit o specie destul de des întâlnită. Atinge în
libertate longevitatea maximă de 9 ani și 6 luni.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care

ROSPA0105 Valea Mostiștea

se regăsește

Tabel nr. 288 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Oenanthe oenanthe, cod Natura 2000: A277

2

Informaţii specifice

Habitatele preferate sunt regiunile deschise, cum ar fi pășunile,

speciei

terenurile desțelenite și întinderile pietroase. S-a adaptat la culturile
agricole, deși nu le preferă, și tolerează vecinătatea locuințelor
umane.

3

Statutul de prezenţă



[temporal]
4

Statutul de prezenţă

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



Larg răspândită



Nativă

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
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[management]
6

Abundenţă



Prezență certă

7

Perioada de colectare a



octombrie 2017 – martie 2019

datelor din teren
8

9

Distribuţia speciei

La nivelul ariei naturale protejate specia este întâlnită în regiunile

[interpretare]

agricole, în specia în zonele de pășune.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind

A se vedea Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Oriolus oriolus
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0105 Valea Mostiștea și
Rezervațiile naturale Ostrovul Ciolănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 289 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS 1170

2

Denumirea

Oriolus oriolus

ştiințifică
3

Denumirea populară Grangur

4

Descrierea speciei

Este o pasăre migratoare din familia oriolidelor (Oriolidae), ordinul
paseriformelor (Passeriformes) care cuibărește în pădurile luminoase de
șes, văile râurilor montane, în plantații, livezi, terenuri de cultură cu
copaci din Europa, Asia, nord-vestul Africii. Iernează în Africa subsahariană. Are o lungime de 21–24 cm. Masculul are un penaj galbenauriu cu aripile și coada negre. Femela și păsările tinere au un colorit
verzui cu aripile și coada mai întunecate. Cântecul este un fluierat sonor.
Cuibul de forma unui hamac se află pe o înfurcitură aproape de capătul
unei crăci orizontale, mascat de frunziș.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor (aprilie-iulie)
Se întorc din cartierele de iernare în mai-iunie. Cuibul este construit de
către femelă și este asemănător unui hamac, fiind deseori agățat de ramuri
în formă de furcă. Femela depune o pontă formată din 2-5 ouă albe cu
stropi brun-ruginii. Puii eclozează după o incubație ce durează 16-18 zile
și zboară de la cuib după ce părinții îi hrănesc intensiv timp de 17-18 zile.
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După ce părăsesc cuibul, ei mai stau încă 10-14 zile împreună cu adulții.
O pereche depune o singură pontă într-un sezon de reproducere, însă
poate exista o pontă de înlocuire dacă este distrus primul cuibar.
6

Cerinţe de habitat

Cuibărește într-o varietate de habitate, dar preferă pădurile ripariene,
pădurile deschise de foioase, livezile sau chiar grădinile mai mari. În
partea estică a Europei poate trăi și în păduri mai compacte, în păduri
mixte sau în păduri de conifere. Evită zonele fără copaci, dar poate zbura
în astfel de zone pentru ase hrăni.

7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 2

protejată

în ROSPA0105 Valea Mostiștea

care se regăsește

Rezervația naturală Ostrovul Ciolănești

Tabel nr. 290 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

2.

Informaţii

Oriolus oriolus
specifice Specia preferă habitatele de pădure de tip riparian, pădurile deschise de

speciei
3.

foioase, livezile sau chiar grădinile mai mari .

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Larg răspândită pentru Rezervația naturală Ostrovul Ciolănești
[spaţial]

5.

Marginală pentru ROSPA0105

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6.

Abundenţă

certă

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Specia a observată frecvent în situri. Densități mai mari sunt întâlnite în
pădurea de pe Ostrovul Ciocănești. Este o specie cuibăritoare și în plopii

[interpretare]

din zona eleșteielor sau alte zone cu vegetație arboricolă, chiar și la
nivelul grădinilor.
9.

Distribuţia

speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de
361

informaţii
Asio otus
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 291 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS A221

2

Denumirea

Asio otus

ştiințifică
3

Denumirea populară Ciuf de pădure

4

Descrierea speciei

Culoarea generală este crem-ruginie cu striațiuni întunecate longitudinale.
Ochii sunt roșii-gălbui. Prezintă două moțuri lungi pe cap, ținute uneori în
sus, alteori ascunse între celelalte pene ale capului. Obrajii sunt maronii
simetrici, iar spațiul dintre ochi de formă cromozomială de culoare alba.
Perechile sunt monogame, formându-se în timpul iernii, cuibăritul
începând din februarie și terminându-se în lunile iunie-iulie. Utilizează de
obicei cuibul altor păsări cum ar fi corvidele, dar s-au întâlnit cazuri în
care perechile și-au construit propriul cuib. Femela depune 5-6 ouă în
lunile martie-aprilie, incubația fiind de 26-28 zile. Puii și femela sunt
hrăniți de mascul până la vârsta de 21-22 zile, devenind complet
independenți după aproximativ 8-9 săptămâni, timp în care sunt hrăniți
numai de femelă.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărire și creștere a puilor (1 februarie – 30 iulie)

6

Cerinţe de habitat

Cuibărește în păduri, în apropierea terenurilor arabile sau în cuiburi
abandonate de corvide de-a lungul aliniamentelor de arbori și tufe, în
parcuri sau plantații, precum și în livezi bătrâne, cimitire cu copaci și tufe,
în alte zone împădurite din localități sau de la marginea acestora. În
România este larg răspândit în astfel de habitate împădurite și semi
împădurite, unde și cuibărește în cuiburi de ciori, coțofene etc., iar pe
perioada iernii se adună în grupuri de câteva zeci sau chiar mai multe, în
locuri tradiționale

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 2
în Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie
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Nr

Tabel nr. 292 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1.

Specia

Asio otus

2.

Informaţii specifice Specie larg răspândită în România. Cuibărește în habitate mozaicate.
speciei

3.

Statutul de prezenţă Rezident.
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Izolat.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specia nativă.
[management]

6.

Abundenţă

Prezență incertă (efectiv estimat la 0-1 perechi cuibăritoare la nivelul
sitului)

7.

Perioada

de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8.

speciei Are habitate preferate în sit: șirurile de arbori din zona fermei piscicole

Distribuţia

și a canalului, respective pădurile de pe Ostrovul Ciocănești și malul

[interpretare]

Dunării.
9.

Distribuţia

speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii

Oxyura leucocephala
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 293 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

A071

2

Denumirea ştiințifică

Oxyura leucocephala

3

Denumirea populară

Rață cu cap alb

4

Descrierea speciei

Ciocul lat şi umflat este izbitor de evident la această specie. Spre
deosebire de mascul, femela are o dungă închisă care acoperă o parte a
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obrazului alb. Se hrăneşte în principal cu larve de chironomide, dar şi cu
alte nevertebrate şi plante acvatice. Ciocul lat şi umflat este izbitor de
evident la această specie. Spre deosebire de mascul, femela are o dungă
închisă care acoperă o parte a obrazului alb. Se hrăneşte în principal cu
larve de chironomide,

dar şi cu

alte nevertebrate şi

plante

acvatice. Femela depune în perioada mai-iunie un număr de 5-6 ouă,
incubaţia durează 22-24 de zile şi este asigurată de femelă. Puii devin
zburători la 56-70 de zile.
5

Perioade critice

Nu este cazul

6

Cerinţe de habitat

Rața cu cap alb preferă pentru cuibărit lacurile eutrofe, cu adâncime mică
și care sunt mărginite de vegetaţie palustră emergentă, abundentă. În
timpul iernii specia poate fi observată și pe lacuri cu apă salmastră. În
România majoritatea observaţiilor din perioada de pasaj și din timpul
iernilor provin din zona lacurilor litorale

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
se regăsește

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 294 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

2.

Informaţii

Oxyura leucocephala
specifice Specie necuibăritoare în România. Iernează în țara noastră în numere

speciei
3.

mici.

Statutul de prezenţă Iernare.
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Izolat.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

Foarte rar / absent (specia nu a fost observată în sit)

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Dunărea (inclusiv Ostrovul Ciocănești) reprezintă habitat adecvat

364

[interpretare]
9.

Distribuţia

pentru această specie în iernare.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
Passer hispaniolensis
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 295 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

A355

2

Denumirea ştiințifică

Passer hispaniolensis

3

Denumirea populară

Vrabie negricioasă

4

Descrierea speciei

Masculul diferă de cel al vrabiei de casă cu care se aseamănă prin aceea
că are vârful capului brun-roșcat (nu cenușiu), părțile superioare cu pete
mai intens colorate, iar bărbia este mai extinsă și se continuă pe flancuri
sub formă de dungi negre. Femela este mai spălăcită de culoare brună
sau brun-cenușie, cu o dungă supraciliară mai deschisă, părțile
superioare au desenul asemănător cu cel al masculului dar sunt mai
spălăcite și mai brune, cu mai puțin negru și lipsite de tonuri castanii.
Cuibărește în colonii care ajung până la sute de mii de cuiburi, cuiburile
sunt îngrămădite îndeaproape unul lângă altul, uneori peste 100 într-un
singur copac. Depune de regulă 2, mai rar 3-4 ponte pe an formate din
câte 2-8 ouă albe, pătate cu stropi gri-verzui, incubația este asigurată de
ambele sexe și durează 11-14 zile. Puii rămân în cuib 11-15 zile și sunt
hrăniți de ambii părinți.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărire și de creștere a puilor (1 martie – 30 iunie)

6

Cerinţe de habitat

Cuibărește în regiuni deschise, predominant umede de lângă ape
acoperite cu arbori și arbuști și din apropierea terenurile agricole,
pătrunde și în zonele urbane unde lipsește vrabia de casă. Preferă
pâlcurile de arbori, liniile de tufărișuri și aliniamente de copaci, în care
realizează colonii mari.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2
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8

Aria protejată în care Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
se regăsește

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 296 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1.

Specia

Passer hispaniolensis

2.

Informaţii specifice Specie cuibăritoare și migratoare relative comună în partea sudică a
României. Cuibărește colonial în cuiburi de berze sau pe șiruri de

speciei

arbori.
3.

Statutul de prezenţă Reproducere.
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Marginal.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

Prezență certă - 15-50 perechi cuibăritoare la nivelul sitului, dar absentă
în arealul Ostrovului Ciocănești.

7.

Perioada

de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8.

speciei În ROSPA0021, specia are două colonii de cuibărire pe șirul de arbori

Distribuţia
[interpretare]

9.

Distribuţia

de pe malul canalului.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Pelecanus crispus
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, ROSPA0105 Oltenița-Ulmeni,
Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 297 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1190, Cod Natura 2000 A020

366

2

Denumirea

Pelecanus crispus

ştiințifică
3

Denumirea populară Pelican creț

4

Descrierea speciei

Pelicanul creț este ruda apropiata a pelicanului comun. Este doar cu puțin
mai mare decât ruda sa şi atinge 10.000 – 12.000 g. Penajul este alb
suriu. În haina de nunta, pe cap apare un mot de pene buclate şi moi, care
la păsările foarte bătrâne atinge o lungime de 14 – 16 cm, iar “gușa care
atârna de cioc” se colorează intens în roșu coral.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor.
Se reîntorc din cartierele de iernare mai devreme decât pelicanul comun,
la începutul lunii martie. Cuibul este poziționat pe insule plutitoare sau
staționare, izolate de mal pentru a evita prădători. La densități mari,
cuiburile pot fi amplasate la mică distanță unele de altele. Acesta este
alcătuit din rizomi de stuf și alte resturi vegetale, având 1 m înălțime.
Obișnuiește să bătătorească zonele de lângă cuib și nu are tendința să
cuibărească în locuri unde astfel de activități generează noroi. Ponta este
formată din 1-6 ouă albicioase, care sunt clocite de ambii părinți.
Incubația durează 30-32 de zile, iar puii sunt gata de zbor după 75-85 de
zile. După vârsta de 98-105 zile ei sunt complet independenți de părinți.
Perioada cea mai sensibilă este incubația, succesul ecluzării puilor fiind
de 35-70%.

6

Cerinţe de habitat

Specia se întâlnește cu preponderență în zona continentală, în habitatele
acvatice dulcicole, dar și în lagune de coastă, delte și estuare. În România
cuibărește în Delta Dunării alături de pelicanul comun, Pelecanus
onocrotalus, dar și izolat, în colonii mici de câteva zeci de perechi, în
zona sudică a Deltei Dunării și a complexul lagunar Razim-Sinoe. O
parte din această populație iernează pe culoarul inferior al Dunării.

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 2

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
ROSPA0105 Oltenița-Ulmeni
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
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Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 298 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Pelecanus crispus

2

Informaţii specifice Specie cu preferință ridicată pentru habitatele acvatice dulcicole, dar
poate fi întâlnită și în lagunele de coastă și estuare, delte etc. În sit a fost

speciei

observată hrănindu-se, în numere mici.
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Izolată pentru ROSPA0021, ROSPA0055, ROSPA0135
[spaţial]

5

Larg răspândită pentru ROSPA0105

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Specia a fost observată de mai multe ori în situl ROSPA0021, observații
din zona eleșteelor, în situl ROSPA0136, observații din zona Dunării, în
Distribuţia speciei

ROSPA0105 specia a fost întâlnită în mai multe regiuni, în zone deshise

[interpretare]

pe luciul de apă sau în zbor, zona având un potențial trofic ridicat
pentru specie. dar nu a fost observată și în ROSPA0055 la momentul
deplasărilor din teren.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Pelecanus onocrotalus
Specia se regăsește în ariile protejate ROSPA0105 Valea Mostiștea și Rezervațiile naturale
Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie
Tabel nr. 299 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
368

1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS A019

2

Denumirea ştiințifică

Pelecanus onocrotalus

3

Denumirea populară

Pelican comun

4

Descrierea speciei

Este o specie acvatica masiva, ce pare complet alba atunci cand e
asezata pe sol. In zbor, se distinge usor culoarea neagra de pe partea
inferioara a aripilor. Are un cioc larg si lung de care atarna “o gusa
galbena strabatuta de vine rosii”. Adultii au o lungime a corpului
cuprinsa intre 160 – 180 cm si o greutate de 8.000 – 10.000 g.
Anvergura aripilor este cuprinsa intre 270 – 320 cm. Adultii au o
infatisare similara. Se hranesc cu peste in ape cu adancime redusa (1,5 –
2,5 m) deoarece nu se pot scufunda intr-un mod asemanator
cormoranilor.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor.
Se reîntorc din cartierele de iernare în a doua parte a lunii martie.
Masculii dispun de un penaj nupțial în această perioadă, dar ritualul
nupțial, formarea perechii și realizarea cuibului sunt foarte rapide (de la
câteva ore până la maximum 7 zile).
Cuibăresc în colonii mari, unde cuiburile sunt alăturate, construite
simplu (adâncituri căptușite cu plante). Ponta este formată din 1-2 ouă,
mai rar 3, cu dimensiunea medie de 95 x 60 mm și culoarea alb-gălbui
murdar. Privită de sus sau de la distanţă, o asemenea colonie este
fascinantă, iar mormăitul înfundat al pelicanilor este caracteristic.
Incubaţia durează 32-36 de zile, fiind asigurată de către ambii parteneri.
Puii abia ieșiţi din ouă sunt golași în primele zile și primesc hrana
aproape digerată de la adulţi, prin regurgitare . Puii rămân în cuib și
sunt hrăniţi de părinţi timp de 65-75 de zile, până devin zburători. În jur
de 64% din juvenili ajung la maturitate.

6

Cerinţe de habitat

Specia este asociată cu lacurile întinse, calde, alcaline ori saline sau
salmastre, lagune, mlaștini, râuri largi, delte, estuare și coaste ale
mărilor continentale. În Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, într-o zonă
izolată și inaccesibilă din partea de nord a acesteia (lacul Hrecisca), se
află cea mai mare colonie de pelicani comuni din Europa. Sunt păsări
foarte sociale, trăind în grupuri mari.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2
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8

Aria protejată în care

ROSPA0105 Valea Mostiștea

se regăsește

Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Nr

Tabel nr. 300 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Specia

Pelecanus onocrotalus, cod Natura 2000: A019

2

Informaţii specifice

Specia poate utiliza toată suprafața ariei naturale protejate, având la

speciei

dispoziție habitate acvatice cu o ofertă trofică ridicată.

Statutul de prezenţă

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru

[temporal]

odihnă şi/sau hrănire

Statutul de prezenţă

Larg răspândită

3

4

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă

Nativă

[management]
6

Abundenţă

Prezență certă

7

Perioada de colectare

octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
8

9

Distribuţia speciei

A fost întâlnită în mai multe regiuni din situri, în zone deshise pe luciul

[interpretare]

de apă sau în zbor, zona având un potențial trofic ridicat pentru specie.

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii

A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Phalacrocorax carbo
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 301 - Tabelul A: Date generale ale specie
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1200, Cod Natura 2000 A017

2

Denumirea

Phalacrocorax carbo

ştiințifică

370

3

Denumirea populară Cormoran mare

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Împerecherea este monogamă, perechile formându-se pe un sezon de
reproducere, existând cazuri și pe perioade mai lungi dacă perechea
folosește același teritoriu, revenind la vechile lor cuiburi, situate pe
arborii de pe ostroave, din păduri inundabile sau direct pe stuf.
Cuibărește adesea în colonii mixte de până la 400 de cuiburi, împreună
cu alte specii de păsări (stârci sau cormorani mici). Jocurile nupțiale au
loc pe cuib, chiar dacă acesta nu este gata. Cuibul este făcut din
rămurele, plante și ierburi uscate, toate acestea fiind cimentate cu
excrementele păsărilor. Pe același arbore pot exista până la 15 cuiburi,
aceștia fiind complet desfrunziți și dezgoliți de scoarță din cauza
excrementelor corozive. Ponta este formată din 4-7 ouă, care sunt depuse
în lunile mai– iunie, incubația durând 23-30 de zile. Ambii parteneri
clocesc și apără cuibul de prădători. Puii sunt hrăniți la început cu pește
digerat, apoi cu pește regurgitat, de 3-5 ori pe zi. Puii încep să se cațere
pe crengile arborelui la vârsta de 35 de zile; ei pot înota și sări în apă la
42 de zile de la eclozare. După circa 44 de zile de eclozare pot zbura, iar
la 56 de zile părăsesc definitiv cuibul.

6

Cerinţe de habitat

Specia frecventează atât habitatele costiere, cât și zonele umede,
interioare. În mediul marin este întâlnit în zonele de coastă protejate,
precum estuare, lacuri salmastre, lagune, păduri inundabile, delte și
golfuri. Habitatele cu apă dulce sunt reprezentate de lacuri, râuri, zone
inundate, mlaștini cu ochiuri de apă, iazuri piscicole.

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
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ROSPA0105 Valea Mostiștea

Nr

Tabel nr. 302 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

Phalacrocorax carbo

2

Informaţii specifice Specie care preferă habitatele acvatice din zonele costiere precum și
speciei

zonele umede interioare. Habitatele cu apă dulce sunt reprezentate de
lacuri, râuri, zone inundate, mlaștini cu ochiuri de apă, iazuri piscicole.

3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

Reproducere
Iernare

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia a fost întâlnită frecvent în toate tipurile de habitat acvatic din
situri (eleșteie, canal și Dunăre). Efective mai ridicate pot fi observate
hrănindu-se pe lacurile mari din zona eleșteielor.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Phalacrocorax pygmeus
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și Rezervațiile naturale Ostrovul
Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 303 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 1202, Cod Natura 2000 A393

372

2

Denumirea ştiințifică

Phalacrocorax pygmaeus

3

Denumirea populară

Cormoran mic

4

Descrierea speciei

Are un penaj negru lucios şi este o specie acvatica. Adulții au o
lungime a corpului cuprinsa intre 45 – 55 cm, fiind cu puțin mai mari
decât o lişiţă. Anvergura aripilor variază intre 75 – 90 cm. Proporțional
cu dimensiunile corpului, coada este lunga, iar ciocul scurt. Adulții au
o înfăţişare similara. Năpârlesc complet în toamna, înainte de sfârșitul
lunii noiembrie. Se hrănește în special cu peste şi nevertebrate
acvatice, scufundându-se pana la câţiva metri adâncime şi o perioada
de pana la 1 minut.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.
Împerecherea are loc în cartierele de iernare. Cuibăresc în colonii
mixte, de obicei cu cormoranul mare sau specii de stârci sau egrete,
inclusiv lopătări și ţigănuși. Foarte rar este observat cuibărind solitar.
Cuiburile sunt instalate în arborete dense sau arbuști, pe crengi aflate
la înălţimi medii de 2-2,5 m de la sol, sau în stufăriș des. De obicei,
cuiburile vechi sunt reparate de la an la an și refolosite, iar dacă își
găsesc cuiburile distruse, vor construi un nou cuib pe locul celui vechi.
Un număr de 3-7 ouă sunt depuse în lunile mai–iunie, incubația fiind
realizată de ambii parteneri, pe o durată de 23-30 de zile. Puii sunt
hrăniți la început cu pește digerat, apoi cu pește regurgitat, de 3-5 ori
pe zi. Ei se cațără pe crengile arborelui la vârsta de 35 de zile; pot
înota și sări în apă la 42 de zile de la eclozare. După circa 44 de zile de
eclozare pot zbura, iar la 56 de zile părăsesc definitiv cuibul.

6

Cerinţe de habitat

Cormoranul mic este o specie de climat cald, care apare în habitate cu
apă dulce, situate în general de-a lungul Dunării, în zonele inundabile
sau ferme piscicole. A fost observat mai frecvent în zone cu acoperire
mare de luciu de apă, cu arbori mari în apropiere, în bălţi cu apă dulce
sau sălcete care au perdea de stufăriș dens, în zone cu suprafaţă mare
de apă sau pe cursuri line de apă, incluzând meandrele Dunării, lacuri
de acumulare sau lacuri formate temporar pe regiunile unor foste
meandre ale Dunării, în orezării, în mlaștini și în câmpuri inundate. În
toate aceste zone adâncimea apei nu trebuie să depășească 1,5-2 m,
pentru a pescui ușor.
373

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 304 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Phalacrocorax pygmeus

2

Informaţii

specifice Specie cu preferință ridicată pentru habitatele acvatice dulcicole. În
situri a fost observat regulat în zona eleșteielor și Ostrovului

speciei

Ciocănești.
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Reproducere

Statutul de prezenţă Izolată
[spaţial]

5

Larg răspândită pentru ROSPA0105

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8

Specia a fost observată de mai multe ori în situri în zona eleșteielor, a
Ostrovului Ciocănești sau în zone cu acoperire mare de luciu de apă,
Distribuţia speciei

cu arbori mari în apropiere, în bălţi cu apă dulce sau sălcete care au

[interpretare]

perdea de stufăriș dens, în zone cu suprafaţă mare de apă sau pe cursuri
line de apă. Efectivele mai ridicate provin din zona eleșteielor, folosite
pentru hrănire.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
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Calidris pugnax
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 305 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 1206, Cod Natura 2000 A151

2

Denumirea ştiințifică

Philomachus pugnax

3

Denumirea populară

Bătăuș

4

Descrierea speciei

Masculul are lungimea corpului de 29-32 cm şi o greutate cuprinsă
între 168-242 g. Anvergura aripilor este de circa 54-60 cm. Penajul
nupţial este spectaculos, cu pene prelungi maronii şi albe pe guşă şi pe
gât, iar pe cap prezintă moţuri. Variabilitatea acestui penaj este atât de
mare încât individualizează fiecare mascul. Spatele este gri-maroniu,
iar ciocul şi picioarele sunt portocalii. Femela are o lungime a corpului
de 22-26 cm şi o greutate cuprinsă între 85-126 g. Anvergura aripilor
este de 46-49 cm. Femelele sunt maro deschis, pe spate prezentând
pete negre mari.

5

Perioade critice

Specia este întâlnită doar în timpul pasajului

6

Cerinţe de habitat

Specia cuibărește în habitate de tundră de la limita pădurilor până la
coasta Oceanului Arctic. Preferă pentru împerechere dealurile aride și
versanții cu tufișuri de sălcii, Salix spp., și mesteacăn, Betula sp., iar
pentru cuibărit se deplasează în teritorii cu rogozuri înalte. Se hrănește
în zone litorale, delte, mlaștini sărate și în zone umede de câmpie
(precum bălți mici cu vegetație la margine și mlaștini cu movile). În
afara perioadei de reproducere specia poate fi văzută căutându-și hrana
la malurile noroioase ale bălților salmastre, saline și alcaline, pe maluri
de râuri, mlaștini și în zone inundate, dar și în fânețe, pășuni sau pe
terenuri agricole (cultivate în special cu grâu sau orez).

7

Fotografii

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

A se consulta Anexa 2

ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Nr

Tabel nr. 306 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere
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1

Specia

Philomachus pugnax

2

Informaţii

specifice Specia preferă habitatele cu apă foarte mică. Situl oferă aceste habitate
atunci când se fac recoltări de pește și apa este drenată.

speciei
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Izolată pentru siturile ROSPA0021 și ROSPA0055
[spaţial]

5

Marginală pentru situl ROSPA0105

Statutul de prezenţă Nativă
[management]

6

Abundenţă

Prezență certă

7

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8

Specia a fost observată de două ori în situl ROSPA0021, hrănindu-se,
Distribuţia speciei

atunci când lacurile au fost drenate. Observația provine din zona

[interpretare]

eleșteielor. Poate fi observat ocazional și pe bancurile de nisip din
zona Ostrovului Ciocănești, atunci când cotele Dunării sunt mici.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
Phylloscopus collybita
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.
Nr

Tabel nr. 307 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 1211, Cod Natura 2000 A315

2

Denumirea ştiinţifică

Phylloscopus collybita

3

Denumirea populară

Pitulice mică

4

Descrierea speciei

Este mica, are o lungime a corpului 10-12 cm, anvergura de 18-21
cm, o masa corporala medie de 9 g. Părţile superioare sunt de culoare
verzui-maronii, galben pal pe cele inferioare, cu abdomen albicios.
Cioc închis la culoare, sprânceana scurta si palida. Masculul si femela
seamănă foarte bine. Seamănă foarte bine cu pitulicea fluierătoare,
dar are coloritul mai puţin stringent si este identificata după cântecul
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caracteristic. Se hrănește cu insecte.
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

Tabel nr. 308 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
377

Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Specia

Phylloscopus collybita

2

Informaţii

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

speciei
3

Statutul

de

prezenţă migraţie

[temporal]
4

Statutul

de

prezenţă Larg răspândită

de

prezenţă nativă

[spaţial]
5

Statutul

[management]
6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia

speciei Pitulicea mică a fost observată frecvent în habitatele de stufăriș şi în

[interpretare]
9

Distribuţia

păduricile de lângă sit.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Phylloscopus sibilatrix
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.
Nr

Tabel nr. 309 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 1212, Cod Natura 2000 A314

2

Denumirea ştiinţifică

Phylloscopus sibilatrix

3

Denumirea populară

Pitulice sfârietoare

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
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Se împerechează in perioada mai-iulie, in funcţie de areal. Cinci-şapte
oua, de mărimea 16x13 mm, sunt clocite de femela, singura, timp de
12-14 zile. Ambii părinți hrănesc puii, care părăsesc cuibul la 12-15
zile de la eclozare. De obicei, femela depune un singur rând de oua pe
sezon, iar uneori îl depune si pe al doilea, doar daca primul a fost
distrus.
Ameninţări
Modificarea, fragmentarea și pierderea habitatului.
Managementul defectuos al pădurii.
Poluarea.
Perturbarea cauzată de alte activități antropogene.
Cea mai mare ameninţare pentru aceasta specie este pierderea
habitatului, din cauza schimbărilor din managementul suprafeţelor
împădurite. Necesita păduri cu vegetatie slaba de arboret.
6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0055 Lacul Gălățui
se regăsește

Nr

Tabel nr. 310 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Specia

2

Informaţii

Phylloscopus sibilatrix
specifice În sit, poate fi întâlnită pe perioada migraţiei, preferă habitatele cu

speciei
3

Statutul

vegetaţie lemnoasă.
de

prezenţă migraţie

de

prezenţă izolată

de

prezenţă nativă

[temporal]
4

Statutul
[spaţial]

5

Statutul
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[management]
6

Abundenţă

rară

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia

speciei În urma aplicării metodologiilor specia a fost observată în sit pe

[interpretare]
9

Distribuţia

timpul migraţiei. Nu sunt habitate adecvate pentru ciubărit.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Platalea leucorodia
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 311 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 1220, Cod Natura 2000 A034

2

Denumirea ştiințifică

Platalea leucorodia

3

Denumirea populară

Lopătar

4

Descrierea speciei

Penajul este alb, iar în partea posterioară a capului se observă un smoc
mare de pene subţiri. Spre deosebire de egrete, cu care seamănă la
culoarea penajului, are un cioc turtit pe toată lungimea sa şi lăţit la vârf
„ca o lingură sau un cleşte lat (C. Rosetti Bălănescu)„, iar în zbor îşi
ţine gâtul întins. Lungimea corpului este de 80-93 cm iar greutatea de
circa 1500 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 120-135 cm. Adulţii
au înfăţişare similară.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Soseşte în martie-aprilie din cartierele de iernare. Din ritualul nupțial
fac parte parade la care participă ambii parteneri, cu diverse posturi ale
corpului şi ridicări ale penelor de pe cap. La construirea cuibului,
alcătuit din crenguţe şi stuf, participă cei doi părinţi, masculul fiind
primul care începe construcţia. Pe interior cuibul este căptuşit cu fire de
iarbă şi frunze. El poate fi poziționat direct pe pământ, atunci când e
vorba de insulițe izolate, sau poate fi poziționat în vegetație acvatică
deasă, precum pâlcuri de sălcii sau stuf compact. Cuibăreşte adesea în

380

colonii mixte alături de egrete mici, stârci şi cormorani, distanța dintre
cuiburi fiind de 1-2 m sau chiar mai puțin. Dacă cuibul este amplasat în
copaci, înălțimea maximă este de 5 m, speciile preferate fiind sălciile,
Salix sp., stejarii, Quercus sp., şi plopii, Populus sp. Femela depune 3-5
ouă de culoare albă cu pete mici, maronii, în perioada cuprinsă între
mijlocul lunii mai şi mijlocul lunii iunie. Dimensiunea medie a ouălor
este de 65,8 x 45,1 mm. După o incubație de 24-25 de zile puii
eclozează şi peste 50-56 de zile devin independenţi.
6

Lopătarul este o specie caracteristică bălţilor şi lacurilor puţin adânci cu

Cerinţe de habitat

stufărişuri şi pâlcuri de copaci. Preferă aceste zone umede din zona de
câmpie, însă limita altitudinală a cuibăritului pentru această specie
ajunge până la 2.000 m în lacul Sevan din Armenia
7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 312 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Platalea leucorodia

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele cu apă mică. Situl oferă aceste habitate atunci
când se fac recoltări de pește și apa este drenată. Poate fi observat

speciei

ocazional și pe bancurile de nisip din apropierea Ostrovului Ciocănești,
atunci când cotele Dunării sunt mici, sau odihnindu-se în arborii de pe
acesta.
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Izolată pentru ROSPA0021 și ROSPA0136
[spaţial]

5

Marginală pentru ROSPA0105

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
381

8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia a fost observată în situri, hrănindu-se, atunci când lacurile au
fost drenate. Observația provine din zona eleșteielor sau marginea
bălților.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Plegadis falcinellus
Specia se regăsește în ariile protejate ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre, ROSPA0105 Valea
Mostiștea și Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 313 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1222, Cod Natura 2000 A032

2

Denumirea

Plegadis falcinellus

ştiințifică
3

Denumirea populară Țigănuș

4

Descrierea speciei

Privit de aproape, are un penaj frumos, cu reflexe verzui metalice pe un
fond brun ruginiu şi un cioc încovoiat în forma de secera. Este o specie
caracteristica pasiunilor umede şi stufărișurilor ce au pâlcuri de sălcii.
Lungimea corpului este de 55 – 65 cm cu o greutate de circa 485 – 580 g.
Anvergura aripilor este cuprinsa intre 88 – 105 cm. Adulții au înfăţişare
similara. Se hrănește cu lipitori, insecte acvatice, mormoloci şi peștișori.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioada de cuibărit și de creștere a
puilor.
Soseşte pe la mijlocul lunii aprilie din cartierele de iernare. Cuibul este
amplasat în pâlcuri compacte de stuf sau papură, în tufişuri sau chiar în
arbori (sălcii, Salix sp.) aflați în aproprierea apei. Cuibăreşte în colonii
mixte împreună cu alte specii de stârci, lopătari şi cormorani. La
construirea cuibului participă ambii parteneri, acesta fiind clădit din
crenguţe şi căptuşit la final cu tulpini de stuf, iarbă şi frunze uscate. El
este amplasat la mai puțin de 1 m de luciul de apă, ajungând până la 5-7
m, în cazul coloniilor care cuibăresc în arbori. Femela depune o pontă
formată din 3-6 ouă de culoare gri-albăstruie, în perioada cuprinsă între

382

mijlocul lunii mai şi mijlocul lunii iunie. Dimensiunea medie a ouălor
este de 50,9 x 35,8 mm. Incubația durează aproximativ 20-23 de zile şi
este asigurată atât de femelă, cât şi de mascul. După eclozare puii sunt
hrăniți la cuib de ambii părinți timp de 48-50 de zile, după care părăsesc
cuibul. Ei stau în grupuri formate numai din păsări tinere, care sunt
hrănite la comun de către toți adulții. O pereche depune o singură pontă
într-un sezon de reproducere.
6

Este o specie caracteristică lacurilor, bălților şi mlaştinilor, dar poate fi

Cerinţe de habitat

observată şi în păşuni umede, pe maluri de râuri cu apă mică, în vegetație
ripariană abundentă şi în stufărişuri cu pâlcuri de sălcii. Apare mai puțin
frecvent în zone de coastă, cum ar fi estuare, lacurile cu apă sărată sau
salmastră şi lagunele de coastă.
Pasăre sociabilă, poate fi văzută de cele mai multe ori în stoluri mai mici
sau mai mari, care atunci când zboară au forma unor şiruri lungi, oblice
sau şerpuite.
7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 2

protetajtă în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Nr

Tabel nr. 314 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

Plegadis falcinellus

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele cu apă mică. Situl oferă aceste habitate atunci
când se fac recoltări de pește și apa este drenată.

speciei
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă izolată
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
383

din teren
8

9

Specia a fost observată o singură dată în situl ROSPA0021 în
Distribuţia speciei

deplasările din teren, hrănindu-se, atunci când lacurile au fost drenate.

[interpretare]

Observația provine din zona eleșteielor.

Distribuţia speciei

Hărțtile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Pluvialis apricaria
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.

Nr

Tabel nr. 315 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

A140

2

Denumirea ştiințifică

Pluvialis apricaria

3

Denumirea populară

Ploier auriu

4

Descrierea speciei

Ploierul auriu este o specie caracteristica zonelor de tundra cu tufisuri,
muschi si licheni. In migratie si iarna prefera zonele agricole, cu
resturi de vegetatie ramase dupa recoltare, sau terenuri abandonate si
pasuni. Lungimea corpului este de 25 – 28 cm si o greutate medie de
180 – 200 g. Anvergura aripilor este de circa 53 -59 cm. Adultii au
infatisare similara. De la distanta apar maro, insa de aproape se
observa culoarea neagra a pieptului si abdomenului. Se hraneste cu
insecte, seminte si resturi vegetale, uneori si noaptea.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

În timpul cuibăritului specia este atrasă de habitatele alpine și de
tundră, unde este prezentă în special în mlaștinile de turbă bogate în
mușchi și licheni și în stufărișurile alpine și subalpine.
În timpul migrării și al iernării preferă fânețele umede, dar și pășunile;
în aceste perioade din an formează stoluri mari, de câteva mii de
indivizi. În timpul migrațiilor de primăvară stolurile sunt de
dimensiuni mai mici, putând fi văzute și păsări migrând doar în
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pereche solitară. Atinge în libertate longevitatea maximă de 12 ani și 8
luni. Ajunge la maturitate sexuală la vârsta de 2 ani.
7

Fotografii

8

Aria protejată în care

-

ROSPA0105 Valea Mostiștea

se află

Tabel nr. 316 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Pluvialis apricaria, cod Natura 2000: A140

2

Informaţii specifice

În timpul cuibăritului specia este atrasă de habitatele alpine și de

speciei

tundră, unde este prezentă în special în mlaștinile de turbă bogate în
mușchi și licheni și în stufărișurile alpine și subalpine.
În timpul migrării și al iernării preferă fânețele umede, dar și pășunile.
În timpul migrațiilor de primăvară stolurile sunt de dimensiuni mai
mici, putând fi văzute și păsări migrând doar în pereche solitară.

3

Statutul de prezenţă



[temporal]
4

Statutul de prezenţă

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



Marginală



Nativă

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă



Rară

7

Perioada de colectare



octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
8

Distribuţia speciei

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia

[interpretare]

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

9

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind

A se vedea Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
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Podiceps cristatus
Specia se regăsește în ariile protejate ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre și ROSPA0055 Lacul
Gălățui.
Tabel nr. 317 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1226, Cod Natura 2000 A005

2

Denumirea

Podiceps cristatus

ştiințifică
3

Denumirea populară Corcodel mare

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Este o specie parțial migratoare, care cuibărește într-o mare varietate de
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tipuri de habitate acvatice, cum sunt lacurile cu apă dulce sau salmastră
cu vegetație emersă și submerse abundentă, preferând și apele eutrofizate
și pe cele non acide, care au substrat mâlos sau nisipos și maluri mai mult
sau mai puțin abrupte. În general, preferă habitatele acvatice care au
adâncimi de până la 5 m și o suprafață mare a luciului de apă. În timpul
iernilor este o specie comună pe lacuri cu deschidere mare, unde apa nu
îngheață, și poate fi observată doar ocazional de-a lungul coastei
habitatelor marine, în estuare sau golfuri protejate de acțiunea valurilor
mari.
7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 2

protejată

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui

Tabel nr. 318 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Podiceps cristatus

2

Informaţii

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

speciei
3

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă larg răspândit
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8

9

Distribuţia speciei

Specia poate fi observată în numere mari în zona eleșteielor sau

[interpretare]

lacului, unde este și cuibăritor.

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii

387

Porzana porzana
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre.
Tabel nr. 319 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1232 , Cod Natura 2000 A119

2

Denumirea

Porzana porzana

ştiințifică
3

Denumirea populară Cresteț pestriț

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 19 – 22,5 cm si o greutate medie de 57 – 147
g. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 37 – 42 cm. Are un cioc scurt și
drept, subcodale gălbui, de regulă picioare verzui, iar în zbor se observă
marginea anterioară alba a aripii. Văzut de aproape, se pot distinge pete
albe fine pe gât și pe partea dorsală. Ciocul este gri- verzui cu o pată
roșiatică la bază.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Pasăre monogamă, formează perechi care se păstrează pe durata unui
sezon de cuibărit. Soseşte din cartierele de iernare la începutul lunii
aprilie. Femela depune de obicei 8-12 ouă de culoare crem cu pete
maroniu-închis, în a doua jumătate a lunii mai, cu o dimensiune medie de
35,9 x 22 mm. Incubația durează 18-24 de zile şi este asigurată de ambii
parteneri. Puii ies din ou cu un puf negru, lucios şi se pot recunoaşte
după ciocul roşu la bază şi alb în vârf. Puii îşi urmează părinții, care le
asigură hrana, devenind zburători la vârsta de 50 de zile. Perechea scoate
de obicei 2 rânduri de pui într-un sezon de reproducere.

6

Cerinţe de habitat

Crestețul pestriț preferă zonele umede, mlăştinoase, care au multă
vegetație.
în sezonul de reproducere, cât şi în timpul iernării, se regăsesc în mlaştini
sezoniere sau permanente, pe pajişti umede, marginile canalelor de
drenaj, bălți, marginile ierboase ale lacurilor precum şi pe râuri lent
curgătoare.

7

Fotografii

8

Aria

protejată

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

Tabel nr. 320 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
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Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Specia

Porzana porzana

2

Informaţii specifice Preferă habitatele umede, mlăștinoase bogate în vegetație.
speciei

3

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Izolată
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

rară
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Crestețul pestriț nu a fost identificat în sit în urma aplicării
metodologiilor. Poate apărea în zona sud – estică a eleșteielor atunci
când lacurile pentru reproducere sunt drenate.
Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Rallus aquaticus
Specia se regăsește în ariile protejate ROSPA0055 Lacul Gălățui și Rezervațiile naturale
Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 321 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

1059

2

Denumirea ştiințifică

Rallus aquaticus

3

Denumirea populară

Cârstel de baltă

4

Descrierea speciei

Partea de sus a corpului este stacojie cu dungi negre, fața și partea de jos
a corpului este gri-albăstruie cu bare albe și negre pe flancuri și
subcodalele sunt albe și dungate. Ciocul lung și ochii sunt roșiatici, iar
picioarele sunt roz. Sexele sunt similare cu toate că femela este mai
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mică. Lungimea corpului este de 23-26 cm, anvergura aripilor de 40-43
cm, greutatea medie a corpului de 140 g (mascul) și 110 g (femelă). Se
hrănește cu nevertebrate terestre și acvatice, amfibieni mici, pești, păsări
și mamifere și uneori material vegetal. Longevitatea maximă cunoscută
în libertate este de 8 ani.
5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Femela depune în mai-iunie o pontă formată din 5-16 ouă de culoare
crem-deschis cu pete maronii. Dimensiunea unui ou este de 36 × 26
mm. Ponta este incubată de ambii părinți timp de 19-22 de zile,
incubația începând deseori înainte ca toate ouăle să fie depuse. Puii
devin zburători la vârsta de 7-9 săptămâni. În cazurile în care cuibul este
descoperit, femela poate să transporte toate ouăle în alt loc, unu câte
unul.

6

Cerinţe de habitat

Cârstelul de baltă este o pasăre care are nevoie de zone nămoloase,
arătând o preferință pentru habitate acvatice stătătoare sau lent
curgătoare, cu un nivel al apei cuprins între 5 şi 30 cm adâncime, care
sunt înconjurate de un brâu de vegetație acvatică deasă, emergentă sau
submergentă. S-a observat că specia manifestă preferință pentru habitate
mozaicate cu zone de uscat şi copaci în detrimentul unei zone umede
mai mari.

7

Fotografii

8

Aria protejată în care ROSPA0055 Lacul Gălățui
se regăsește

A se consulta Anexa 2

Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești

Tabel nr. 322 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1.

Specia

Rallus aquaticus

2.

Informaţii specifice Specie acvatică comună în stufărișurile întinse din România.
speciei

3.

Statutul de prezenţă Rezident.
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Marginal.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]
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6.

Abundenţă

7.

Perioada

Prezență certă (1-3 perechi cuibăritoare)
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8.

speciei Trăiește în stufărișurile și vegetația acvatică densă și înaltă din ferma

Distribuţia

piscicolă și N-NV a lacului. Au fost observate exemplare ale speciei și

[interpretare]

pe Ostrovul Ciocănești.
9.

Distribuţia

speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Recurvirostra avosetta
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre.
Tabel nr. 323 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1254, Cod Natura 2000 A132

2

Denumirea

Recurvirostra avosetta

ştiințifică
3

Denumirea populară Ciocântors

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 42-46 cm şi are o greutate medie a corpului de
310-410 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 67-77 cm. Adulţii au
înfăţişare similară. Ciocul masculului este mai lung şi mai puţin curbat în
sus. Penajul este o combinaţie interesantă de alb cu negru.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Sosesc din cartierele de iernare în luna aprilie. Ritualul nupţial se
manifestă printr-un dans între parteneri, cu aplecări, atingeri şi urmăriri.
Cuiburile sunt sumare, formate într-o adâncitură a nisipului şi căptuşite
cu resturi vegetale şi scoici. Cuiburile din colonie sunt de obicei la
aproximativ un metru depărtare, dar când densitățile sunt mari pot ajunge
şi la 20-30 cm distanță unele de altele. Sunt păsări gălăgioase şi
combative, alungând posibilii prădători din apropierea coloniei.
Agresivitatea este manifestată mai ales în sezonul de cuibărit, când de
obicei se lansează cu gâtul plecat spre intruşi, alungând chiar şi specii
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mult mai mari decât ea, precum călifarul alb (Tadorna tadorna). Este o
specie monogamă, perechea menținându-se pentru un singur sezon de
reproducere. Până la mijlocul lunii mai femela depune în mod obişnuit 34 ouă de culoare crem cu pete maronii, care au o dimensiune medie de
48,9 x 34,9 mm. Incubaţia durează 21-25 de zile şi este asigurată de
ambii parteneri. Schimbarea la cuib are loc cu un ritual executat de ambii
parteneri. La scurt timp după eclozare puii părăsesc cuibul şi rămân
ascunşi în vegetaţie, în aşteptarea părinţilor şi a hranei. Ei devin zburători
la 38-42 de zile. O pereche scoate un singur rând de pui într-un sezon de
reproducere, însă poate exista o pontă de înlocuire dacă primul cuibar a
fost distrus.
6

Cerinţe de habitat

În timpul cuibăritului ciocîntorsul este o specie caracteristică zonelor de
ţărmuri şi coastelor marine, cu apă salmastră sau sărată. În afara
sezonului de reproducere trăieşte cu precădere în zonele de coastă şi
zonele mlăştinoase din apropierea acestora, precum estuare, lagune şi
lacuri saline. Lagunele şi zona de coastă reprezintă principalul loc de
cuibărit al speciei în România, însă populații mai mici pot fi găsite şi în
alte lacuri din Dobrogea.

7

Fotografii

8

Aria

protejată

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

Tabel nr. 324 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele cu apă puțin adânci. Situl oferă aceste habitate
speciei

3

Recurvirostra avosetta

atunci când se fac recoltări de pește și apa este drenată.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă izolată
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

Prezență certă
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7

Perioada

de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

9

Distribuţia speciei

Specia a fost observată o singură dată în sit, hrănindu-se, atunci când

[interpretare]

lacurile au fost drenate. Observația provine din zona eleșteielor.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Remiz pendulinus
Specia se regăsește în siturile Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea
Mostiștea.
Nr

Tabel nr. 325 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 1257, Cod Natura 2000 A336

2

Denumirea ştiinţifică

Remiz pendulinus

3

Denumirea populară

Boicuș

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Cuibăritul începe la sfârşitul lunii aprilie. Femela depune intre
cinci si noua oua pe care le clocește timp de 13-14 zile, iar puii
părăsesc cuibul după alte 18-24 de zile de la eclozare. Un părinte,
fie mascul sau femela, abandonează cuibul după ce a depus ouăle
si ii lasă celuilalt toate îndatoririle parentale. Femela scoate doua
rânduri de pui pe an, in timp ce masculul doar unul.
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Ameninţări
Pierderea și alterarea habitatului.
Poluarea apelor.
Gestionarea defectuoasă a apelor.
Perturbarea antropogenă.
Specia beneficiază de practicile eficiente de management a
stufărişului.
6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 326 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

2

Informaţii

Remiz pendulinus
specifice A fost observat în stufărişuri mărginite cu sălcii.

speciei
3

Statutul

de

prezenţă reproducere

de

prezenţă Izolată

de

prezenţă nativă

[temporal]
4

Statutul
[spaţial]

5

Statutul

[management]
6

Abundenţă

rară

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia

speciei Boicușul a fost observat în partea nordică a lacului.

[interpretare]
9

Distribuţia speciei [harta Hărți distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12
distribuţiei]

10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
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sursele de informaţii
Riparia riparia
Specia se regăsește în siturile Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre, ROSPA0055
Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea, Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești și Rezervația
naturală Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 327 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1260, Cod Natura 2000 A249

2

Denumirea

Riparia riparia

ştiințifică
3

Denumirea populară Lăstun de mal

4

Descrierea speciei

Mai mic decât lăstunul de casa şi rândunica, are părţile superioare
maronii, gat şi abdomen albe şi o dunga închisa pe piept. Aripile sunt
negre pe partea inferioara. Silueta zvelta, cu aripi lungi şi o coada puțin
bifurcata. Lungimea corpului de 12-14 cm, anvergura de 25-29 cm, masa
corporala medie de 14 g. Masculul şi femela seamănă foarte bine. Se
hrănesc cu insecte zburătoare.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor.
În luna mai femela depune între 2 și 7 ouă albe, cu dimensiunea de 18 x
13 mm, pe care partenerii le vor cloci pe rând, timp de 12-16 zile. S-a
constatat că păsările dintr-o colonie au tendința de a se sincroniza la
depunerea pontei, ceea ce duce la eclozare aproape simultană a ouălor și
la faptul că toți puii din colonie vor avea aceeași vârstă. Puii sunt hrăniți
de ambii părinți până când părăsesc cuibul, la vârsta de 18-22 zile de la
eclozare. Acest timp de stat la cuib este neașteptat de mare pentru o
pasăre de talie atât de mică, însă este justificat de faptul că, atunci când
tinerii părăsesc cuibul, ei trebuie să fie apți să zboare și să captureze cu
mare îndemânare insecte din zbor.

6

Cerinţe de habitat

Poate fi găsit în mai multe tipuri de habitat, inclusiv în apropierea
fermelor, pe pășuni și mlaștini, de obicei în apropierea râurilor și a
lacurilor. Păsările ajung în cartierele de iernare în lunile octombrienoiembrie și revin în martie. Longevitatea maximă înregistrată în natură
este de 10 ani, dar media este situată în jurul vârstei de 4 ani.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2
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8

Aria

protejată

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Nr

Tabel nr. 328 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

Riparia riparia

2

Informaţii specifice Lăstunii de mal pot fi întâlniți în majoritatea habitatelor acvatice.
speciei

3

Cuibăresc în maluri mâloase în imediata apropiere a luciului de apă.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

9

Distribuţia speciei

Specia a fost întâlnită frecvent în situri, hrănindu-se. Poate cuibări pe

[interpretare]

malul Dunării, în zona Ostrovului Ciocănești

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Saxicola rubetra
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.
Nr

Tabel nr. 329 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut Descriere

1

Cod

Speciei

- Cod EUNIS – 1263, Cod Natura 2000 A275

EUNIS

396

2

Denumirea ştiinţifică Saxicola rubetra

3

Denumirea populară

Mărăcinar mare

4

Descrierea speciei

Putin mai mic decât un măcăleandru, mărimea corpului de 12-14 cm,
anvergura de 21-24 cm, masa corporala medie de 17 g. Masculii au
părţile superioare maroniu pătate si un piept ocru maroniu, cu o dunga
alba proeminenta deasupra ochiului. Femelele sunt de culoare mai puţin
deschisa. Se hrănesc cu insecte si rame, dar ocazional si cu fructe si
semințe. In libertate, longevitatea este de doi ani.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Este o specie care cuibărește în perioada aprilie– august. Masculii sunt
primii care revin la locurile de cuibărit, deseori întorcându-se exact în
acelaşi loc. Perechile sunt monogame, iar legătura dintre parteneri
poate dura toata viața. Depun trei-şapte oua cu mărimea de 19x14 m,
iar femela le clocește singura pentru 12-14 zile. Ambii părinți hrănesc
puii pana când aceştia părăsesc cuibul, la 12-13 zile de la eclozare.
Juvenilii vor mai fi hrăniți de părinți încă doua săptămâni de la plecarea
din cuib. Fiecare cuplu scoate un rând sau doua de pui pe an.
Ameninţări
Specia depinde de câmpurile cultivate cu intensitate mica, unde cositul
se face o data sau de doua ori pe an. Declinul a fost cauzat de
intensificarea exploatării câmpurilor in agricultura. Pentru ca specia sa
aibă un habitat propice este nevoie de o singura cosire a câmpului, cat
mai târziu.

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0055 Lacul Gălățui
se regăsește

Tabel nr. 330 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Saxicola rubetra

2

Informaţii specifice Specia trăiește pe pajişti, miriști.

397

speciei
3

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Marginal
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia

speciei În urma aplicării metodologiilor, specia a fost observată în sit. Cel mai

[interpretare]
9

Distribuţia

probabil este cuibăritoare în zonele agricole aferente sitului.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Saxicola torquata
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.
Nr

Tabel nr. 331 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut Descriere

1

Cod

Speciei

- Cod EUNIS – 1264, Cod Natura 2000 A276

EUNIS
2

Denumirea ştiinţifică Saxicola torquata

3

Denumirea populară

Mărăcinar negru

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor

398

In funcţie de areal, cuibăritul are loc in perioada martie-iunie. Femela
clocește singura cele trei-şase oua, timp de 13-14 zile. Ouăle au
mărimea de 19x14 mm. Ambii părinți hrănesc puii pana când părăsesc
cuibul si încă 14-15 zile după. Intr-un sezon, o pereche scoate intre
doua si patru rânduri de pui.
Ameninţări
Alterarea și pierderea habitatelor în urma activităților agricole sau a
schimbării folosirii terenurilor. Contaminarea prin produse agricole.
Mortalitatea și alte efecte cauzate de prădători.
Efectul vânătorii.
Efectul altor activități antropogene.
Declinul a fost pus pe seama pierderii habitatului, deoarece tot mai
multe câmpuri sunt cultivate intensiv. Păstrarea habitatului cu vegetatie
răzleața este o măsura ideala de conservare.
6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0055 Lacul Gălățui
se regăsește

Tabel nr. 332 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

2

Informaţii specifice Specie întâlnită în habitatele formate din terenuri deschise cu tufișuri și
speciei

3

Saxicola torquata

mărăcini

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]
399

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

comună
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia

speciei Specia a fost observată frecvent în sit. Cuibăreşte în zonele agricole

[interpretare]
9

Distribuţia

aferente sitului.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Serinus serinus
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.
Tabel nr. 333 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 1268, Cod Natura 2000 A361

2

Denumirea ştiinţifică

Serinus serinus

3

Denumirea populară

Cănăraș

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
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Cuibărește de obicei în perioada aprilie–iulie, în arbori de diferite
specii (preferând coniferele), la o înălțime cuprinsă de obicei între
1,5 și 6 m de la sol. Cuibul este compact și mic, fiind construit de
femelă la furca dintre două ramuri, folosind rămurele, ierburi, fire
subțiri de rădăcini sau mușchi.
Ameninţări
Modificarea, fragmentarea și pierderea habitatului.
Managementul defectuos al pădurii.
Poluarea.
Perturbarea cauzată de alte activităţi antropogene.
6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

Nr

Tabel nr. 334 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Specia

2

Informaţii

Serinus serinus
specifice În sit, poate fi întâlnită pe perioada migraţiei, preferă habitatele cu

speciei
3

Statutul

vegetaţie lemnoasă.
de

prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj/iernare.

de

prezenţă marginală

de

prezenţă nativă

[temporal]
4

Statutul
[spaţial]

5

Statutul

[management]
6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

401

8

Distribuţia

speciei Specia a observată rar în sit. Poate să apară mai frecvent în

[interpretare]
9

perioada migraţiei și iarna în habitatele terestre.

Distribuţia speciei [harta Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12
distribuţiei]

10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Sternula albifrons
Specia se regăsește în siturile Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre și ROSPA0136
Oltenița-Ulmeni.
Tabel nr. 335 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 1279, Cod Natura 2000 A195

2

Denumirea ştiințifică

Sterna albifrons

3

Denumirea populară

Chiră mică

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 20-28 cm şi are o greutate de 45-60 g.
Anvergura aripilor este de circa 45-55 cm. Este cea mai mică dintre
speciile de chire. Adulţii au înfăţişare similară. Penajul este gri, fruntea
albă, ciocul galben cu vârful negru, iar picioarele sunt galbene.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Este o specie monogamă și teritorială. Sosește din cartierele de iernare
la sfârșitul lunii aprilie. Ritualul nupţial este iniţiat de mascul, care
aduce pește în dar femelei. Cuibărește solitar sau în colonii mici, în
locuri nude sau acoperite de foarte puțină vegetație, situate la malul
apelor, pe insule, în sărături, mlaștini, golfuri sau pe terasele nămoloase
de la marginea apelor, acolo unde nu ar cuibări alte păsări pretențioase
față de locul ales pentru reproducere. În acest fel, chira mică se asigură
că elimină concurența pentru locurile de cuibărit, iar cuibărirea
dispersată, în colonii mici, asigură un risc mic pentru întreaga populație
dintr-o anumită zonă. Cuiburile sunt amplasate la minimum 2 m
distanță unele de altele. Cuibul este reprezentat de o simplă depresiune
superficială a solului, unde sunt depuse ouăle. Femela depune o pontă
formată în mod obișnuit din 2-3 ouă de culoare crem cu pete închise,
maro-verzui, în a doua parte a lunii mai și în prima parte a lunii iunie.
Dimensiunea medie a unui ou este de 31,5 x 23,1 mm. Incubaţia
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durează în jur de 17- 22 de zile și este asigurată de ambii parteneri.
6

Chira mică este caracteristică zonelor umede costiere, dar și lacurilor

Cerinţe de habitat

interioare cu apă dulce, situate la o distanţă de câţiva kilometrii de
mare. Longevitatea maximă cunoscută este de 23 de ani.
7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

Nr

ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni

Tabel nr. 336 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut Descriere

1

Specia

Sterna albifrons

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele acvatice costiere, dar și a lacurilor interioare
speciei

3

cu apă dulce. Este întâlnită frecvent pe cursul Dunării.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă izolată
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia a fost observată o singură dată în situl ROSPA0021, hrănindu-se
în apropierea Ostrovului Ciocănești. Poate fi observată frecvent
odihnindu-se pe bancurile de nisip formate de cotele joase ale Dunări.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
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Sterna caspia
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0105 Valea Mostiștea și
Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.

Nr

Tabel nr. 337 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

A190

2

Denumirea ştiințifică

Sterna caspia

3

Denumirea populară

Pescăriță mare

4

Descrierea speciei

Adulții au înfăţişare similara. Ciocul este roșu aprins cu vârful negru,
iar picioarele negre. Penajul este gri, iar partea superioara a capului
este neagra. Se hrănește cu peste ce variază ca dimensiune de la 5 – 25
cm, cu oua şi pui ale altor păsări şi leșuri atunci când le găsește.
Cuibărește în colonii așezate pe sol. Femela depune în mod obișnuit 3
oua. Incubația durează în jur de 22 – 27 de zile şi este asigurata de
ambii parteneri. După eclozare, puii părăsesc cuibul la câteva zile.
Devin zburători după 30 – 35 de zile, însa rămân dependenți de părinţi
chiar şi în prima iarna.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.
În trecut, cuibărea în România în zona complexului lagunar RazimSinoe, însă în prezent se pot observa pescărițe mari doar în timpul
pasajelor, când efectivele sunt între 500 și 5.000 de exemplare.

6

Cerinţe de habitat

Habitatele de cuibărire, migrație și iernare ale speciei sunt similare,
deși în timpul iernii pescărița mare apare aproape exclusiv în zonele
de coastă. Vizitează coastele ferite, estuarele, limanurile, golfurile,
lagunele costale sau mlaștinile sărate. Apare ocazional și în interiorul
continentului, în pășuni umede, sărate sau cu apă dulce, lacuri întinse,
râuri, zone inundate, rezervoare și heleșteie. În perioada de cuibărire
preferă litorale nisipoase sau pietroase, dunele de nisip, suprafețele
netede pe stânci și insulele cu vegetație rară.

7

Fotografii

8

Aria protejată în care ROSPA0105 Valea Mostiștea
se regăsește

A se consulta Anexa 2

Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie
404

Nr

Tabel nr. 338 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1.

Specia

2.

Informaţii

Sterna caspia
specifice Specie sporadică în România în timpul migrației.

speciei
3.

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

4.

Statutul de prezenţă Marginal.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă
[management]

6.

Abundenţă

Rară. Ocazional în perioada de migrație. Efectiv estimate la 1-5
indivizi la nivelul sitului, incluzând Ostrovul Ciocănești

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Suprafețele de apă deschisă din situri reprezintă habitat adecvat pentru

[interpretare]
9.

Distribuţia

această specie.
speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Sterna hirundo
Specia se regăsește în ariile protejate ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre, ROSPA0055 Lacul
Gălățui, ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni, ROSPA0105 Valea Mostiștea și Rezervațiile naturale
Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 339 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 1282, Cod Natura 2000 A193

2

Denumirea ştiințifică

Sterna hirundo

3

Denumirea populară

Chiră de baltă

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 31 – 37 cm şi o greutate de 110 – 145 g.
Anvergura aripilor este de circa 75 – 80 cm. Adulții au înfăţişare
similara. Penajul este gri, iar ciocul roșu aprins cu vârful negru şi

405

picioarele roșii. Partea superioara a capului este neagra. Se hrănește cu
peste (5 – 15 cm lungime), insecte, şi melci.
5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.
Ponta depusă în a doua parte a lunii mai și în iunie este formată în mod
obișnuit din 2-3 ouă, cu o dimensiune medie de 41,1 x 30,4 mm.
Incubaţia durează în jur de 22-28 de zile și este asigurată de ambii
parteneri. Specia are un caracter foarte ofensiv în apropierea cuibului
sau a puilor, astfel încât poate ataca specii de prădători de talie mare.
Puii părăsesc cuibul la câteva zile după eclozare și sunt îngrijiţi de
adulţi până când devin zburători, la circa 27-30 de zile.

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 340 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

2

Informaţii

Sterna hirundo
specifice Specia preferă habitatele acvatice costiere, dar și a lacurilor interioare

speciei
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Reproducere

Statutul de prezenţă Izolată pentru ROSPA0021, ROSPA0136 și ROSPA0055
[spaţial]

5

cu apă dulce. Este întâlnită frecvent în apropierea Dunării.

Larg răspândită pentru ROSPA00105

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

comună
406

7

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8

9

Distribuţia speciei

Specia a fost observată de mai multe ori în apropierea Ostrovului

[interpretare]

Ciocănești și a eleșteielor. Folosește situl pentru hrănire.

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Strix aluco
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 341 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

A219

2

Denumirea ştiințifică

Strix aluco

3

Denumirea populară

Huhurez

4

Descrierea speciei

Partea superioară a speciei este pestriță și variază de la arămiu-maron
la gri-maroniu. Partea inferioară albă și brăzdată cu dungi maronii.
Discul facial este pal înconjurat cu negru, iar creștetul este negru
încadrat de două benzi albe. Ochii sunt negri și ciocul are culoarea
cornului. Sexele sunt asemănătoare dar femela este mai voluminoasă.
Se hrănește cu mamifere mici, păsări, reptile, amfibieni și nevertebrate.
Femela clocește 2-6 ouă pentru 28-30 de zile în timp ce masculul o
hrănește. Ambii părinți hrănesc puii până când aceștia dezvoltă penaj la
32-37 de zile de la eclozare, apoi pentru încă 3 luni

5

Perioade critice

Perioada de cuibărire și de creștere a puilor (1 februarie – 30 iunie)

6

Cerinţe de habitat

Preferă să cuibărească în păduri de foioase sau de amestec, în pâlcuri
de copaci din apropierea fermelor, a parcărilor, a grădinilor mari sau a
bisericilor. Necesită în habitat prezența copacilor bătrâni cu scorburi
largi pentru cuib și a zonelor deschise din păduri sau din apropierea lor,
cu multe puncte de observaţie pentru a vâna. Apreciază zonele unde are
acces la apă. Poate fi întâlnit chiar și în parcurile din orașe mari.

7

Fotografii

8

Aria protejată în care Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
se regăsesc

A se consulta Anexa 2

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie
407

Nr

Tabel nr. 342 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1.

Specia

Strix aluco

2.

Informaţii

specifice Una dintre cele mai răspândite specii de bufnițe în România.

speciei

Cuibărește în păduri. Este comună de asemenea în pădurile din Lunca
Dunării

3.

Statutul de prezenţă Rezident.
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Marginală.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie native.
[management]

6.

Abundenţă

Prezență incertă. (Efectiv probabil cuibăritor de 1-2 perechi.)

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Deși specia nu a fost identificată, foarte probabil este prezentă în
pădurile de pe Ostrovul Ciocănești și malul Dunării.

[interpretare]
9.

Distribuţia

speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
Sturnus roseus
Specia se regăsește în Rezervațiile naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 343 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

A353

2

Denumirea ştiințifică

Sturnus roseus

3

Denumirea populară

Lăcustar

4

Descrierea speciei

Are pene alb-roz pe spate și piept, iar restul corpului cu pene negre.
Lăcustarul este o pasăre robustă, cu ciocul lung, drept şi ascuțit.
Lăcustele constituie hrana ei preferată, dar se hrănește cu mare plăcere
și cu dude, cireșe și alte fructe dulci. Ouăle, în număr de 4-6, sunt

408

clocite de ambii părinți, timp de 15 zile.
5

Perioade critice

Nu este cazul.

6

Cerinţe de habitat

Lăcustarul este o specie caracteristică zonelor deschise, stepice și
zonelor cu câmpuri agricole întinse. Se poate întâlni și în semideșerturi
și pe pajiști mediteraneene joase. Mișcările populaționale sunt guvernate
în principal de absența/prezența hranei.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
se regăsește

Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 344 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1.

Specia

Sturnus roseus

2.

Informaţii specifice Cuibărește în Dobrogea în câteva locații. Efectivele fluctuează puternic
speciei

de-a lungul anilor. Deși nu a fost observat în ROSPA0021, poate să
apară ocazional în perioada migrației.

3.

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

4.

Statutul de prezenţă Izolat.
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă.
[management]

6.

Abundenţă

7.

Perioada

Foarte rară.
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8.

Distribuţia

speciei Specia nu a fost observată în arealul sitului (incluzând Ostrovul

[interpretare]
9.

Distribuţia

Ciocănești). Preferă habitatele terestre. Poate apărea foarte rar în pasaj.
speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii

409

Sturnus vulgaris
Specia se regăsește în următoarele arii protejate: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 345 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 1292, Cod Natura 2000 A351

2

Denumirea ştiințifică

Sturnus vulgaris

3

Denumirea populară

Graur

4

Descrierea speciei

Penajul este predominant negricios cu luciri verzi-violete. Vârful
aripilor şi coada sunt de un brun închis şi este presărat pe tot corpul cu
picatele albe. Descrierea este oarecum relativa pentru ca graurul îşi
schimba des haina în funcție de anotimp şi vârsta. Graurul are o
lungime de aproximativ 20 cm, deci este o pasare relativ mica, motiv
pentru care exista pentru ea un interes vânătoresc scăzut. Deschiderea
aripilor este de 40 cm iar greutatea de 75 - 90 g.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
410

se regăsește

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 346 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Sturnus vulgaris

2

Informaţii

specifice Graurii au o preferință ridicată pentru zonele antropice urbane și suburbane, unde structurile artificiale și copacii le oferă locuri de cuibărit.

speciei

Pot fi întâlniți hrănindu-se în habitate foarte diversificate.
3

Statutul de prezenţă reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8

Specia a fost întâlnită frecvent în situri în toate tipurile de habitat.

Distribuţia speciei

Cuibărește în zona eleșteielor, malul Dunării și pădurea de pe Ostrovul

[interpretare]
9

Ciocănești.

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte
privind

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
Sylvia nisoria
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Nr

Tabel nr. 347 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

A307

2

Denumirea ştiințifică

Sylvia nisoria

3

Denumirea populară

Silvie porumbacă

4

Descrierea speciei

Silvia porumbaca este caracteristica zonelor deschise cu tufarisuri si

411

copaci izolati, avand preferinte similare cu sfranciocul rosiatic. Este
cea mai mare dintre speciile de silvii si are lungimea corpului de
15,5 – 17 cm. Greutatea variaza intre 22 – 36 g, masculul fiind cu
putin mai mic decat femela. Anvergura aripilor este de 23 – 27 cm.
Caracteristice sunt irisul galben, coada lunga, iar in cazul masculului pieptul dungat ca la ulii. Penajul este asemanator, cu nuante mai
puternice de gri la mascul. Se hraneste cu insecte si fructe in toamna.
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Silvia porumbacă este caracteristică zonelor deschise cu tufărișuri și
copaci izolaţi, având preferinţe similare cu sfrânciocul roșiatic (Lanius
ollurio). Limita altitudinală a cuibăritului este de 1.600 m.
Longevitatea maximă cunoscută este de 11 ani și 9 luni. Deși ating
maturitatea sexuală la vârsta de un an, în mod obișnuit cuibăresc
numai în al treilea an.

7

Fotografii

8

Aria protejată în care

-

ROSPA0105 Valea Mostiștea

se regăsește

Nr

Tabel nr. 348 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Specia

Sylvia nisoria, cod Natura 2000: A307

2

Informaţii specifice

Silvia porumbacă este caracteristică zonelor deschise cu tufărișuri și

speciei

copaci izolaţi, având preferinţe similare cu sfrânciocul roșiatic (Lanius
collurio).

3

Statutul de prezenţă



[temporal]
4

Statutul de prezenţă

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



Marginală



Nativă

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă



Rară

7

Perioada de colectare



octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
412

8

9

Distribuţia speciei

La nivelul ariei naturale protejate specia este întâlnită la nivelul

[interpretare]

zonelor deschise cu tufărișuri și copaci izolaţi.

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii

A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Tachybaptus ruficollis
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 349 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

Cod EUNIS – 1307, Cod Natura 2000 A004

2

Denumirea ştiințifică

Tachybaptus ruficollis

3

Denumirea populară

Corcodel mic

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Împerecherea este monogamă, perechile formându-se pe toată durata
perioadei de cuibărit, existând cazuri și pe perioade mai lungi dacă
perechea folosește același teritoriu. Formarea perechilor începe spre
sfârșitul verii, odată cu năpârlirea. Majoritatea ajung în teritoriile de
cuibărit deja în perechi la începutul perioadei de migrație, care are loc
în lunile februarie–aprilie. Cuibărește de obicei în perechi solitare.
Cuibul este format din plante acvatice plutitoare, ancorat de vegetația
emergentă, crengi scufundate sau tufișuri de la marginea lacurilor cu

413

apă puțin adâncă. Ponta este de 4-6 ouă care sunt depuse în lunile maiiunie, incubația fiind de 20-21 de zile. Ambii parteneri clocesc ouăle și
apără cuibul de eventuali prădători. Puii sunt hrăniți de ambii părinți,
iar după 2-3 zile părăsesc cuibul împreună cu adulții, sub aripile
acestora sau pe spatele lor. Penele se dezvoltă complet la 44-48 de zile
de la eclozare. Puii devin independenți după 30-40 de zile de la
dezvoltarea penajului.
6

Cerinţe de habitat

Specia este întâlnită într-o mare varietate de tipuri de habitate acvatice
mici și cu adâncimi de până la 1 m, care au vegetație bogată și o
densitate mare de nevertebrate acvatice. Totodată, u sunt preferate de
specie habitatele acvatice care au pești răpitori mari. Habitatele
propice pentru corcodelul mic includ lacuri mici, heleșteie, golfuri ale
zonelor cu luciu mare de apă, dar care au malurile acoperite de
vegetație, lacuri alcaline sau saline și de acumulare, râuri încet
curgătoare, canale, meandre inundate, lagune costiere, zone inundabile
sezoniere, mlaștini, lacuri din balastiere și chiar culturi de orez. În
România specia este întâlnită preponderent în Delta Dunării și pe apele
interioare mici, precum heleșteiele și bazine piscicole; iarna este
comună pe lacuri cu deschidere mare și poate fi observată ocazional
de-a lungul coastei Mării Negre, în golfuri protejate de acțiunea
valurilor mari.

7

Fotografii

8

Aria protejată în care ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
se regăsește

A se consulta Anexa 2

ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Nr

Tabel nr. 350 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Specia

2

Informaţii
speciei

3

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

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

Uneori poate fi și cuibăritor
Iernare

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită

414

[spaţial]
5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

comună

7

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
a datelor din teren

8

9

Distribuţia speciei

Specia a fost întâlnită frecvent în situri în zona eleșteielor sau în

[interpretare]

golful nord-estic al lacului.

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Tadorna tadorna
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 351 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1310, Cod Natura 2000 A048

2

Denumirea

Tadorna tadorna

ştiințifică
3

Denumirea populară Călifar alb

4

Descrierea speciei

Este de mărimea unei rațe mari, asemănătoare unei gâște mici ca formă a
corpului, lungimea corpului fiind de 55-65 cm, anvergura aripilor de
100-120 cm, iar greutatea corpului de 1000 g (femelă) și 1200 g
(masculul). Corpul este alb cu bandă cărămizie pe piept, capul și gâtul
verzui închis cu pete negre pe spate și aripi și abdomenul negru. Ciocul
este roșu și picioarele roz. Masculii și femelele sunt similare cu excepția
masculului care prezintă un cucui între baza ciocului și frunte în sezonul
de vară.

5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Este o specie monogamă, la care perechea se păstrează până la moartea
unuia din parteneri. Cuibărește în perechi izolate sau în grupuri mici, iar
exemplarele care nu se reproduc rămân în stoluri pe întreaga durată a
anului. Pentru cuibărit, călifarul alb caută locuri izolate și bine protejate.
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În zonele de coastă se folosește de malurile abrupte și își face cuibul în
crăpături, vizuini, printre stânci, în așa fel încât să fie cât mai bine
mascat. Cuibul poate fi poziționat și în copaci scorburoși, uneori până la
o înălțime de 8 m, sau în vizuinile unor mamifere. În rare ocazii cuibul
poate fi poziționat pe sol, ascuns în vegetația înaltă, chiar și la o
depărtare de 1 km de habitatul acvatic. Au fost semnalate frecvente
cazuri în care ocupă chiar o galerie dintr-o vizuină activă, în care își
cresc puii viezurele, iepurele sau vulpea. Călifarul alb poate ocupa cu
succes și adăposturile artificiale, dacă sunt îndeplinite toate condițiile
necesare cuibăritului speciei. Femela depune o pontă formată din 8-12
ouă, pe care le incubează singură timp de 29-31 de zile. În toată perioada
de împerechere călifarii sunt foarte agresivi, masculii gonind toate
păsările din zona cuibului. Ambii părinții au grijă de pui, care sunt
capabili de zbor după 6-8 săptămâni de la eclozare. În mod obișnuit, puii
care nu sunt încă independenți de părinți stau împreună, fiind
supravegheați de câteva păsări adulte.
6

Cerinţe de habitat

Această specie arată o preferință pentru habitatele saline, țărmurile
nămoloase sau nisipoase de râuri sau de mare și poate fi întâlnită pe
lacurile interioare sau de coastă. În perioadele de migrație folosește și
habitatele acvatice de apă dulce, râuri, lacuri sau mlaștini

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 2
în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 352 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele cu apă sărată, țărmurile mâloase sau nisipoase
speciei

Tadorna tadorna

de râuri sau de mare. Poate fi întâlnit și pe lacurile interioare sau de
coastă.

3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Izolată pentru ROSPA0021
[spaţial]

5

Larg răspândită pentru ROSPA0105

Statutul de prezenţă Nativă
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[management]
6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Specia a fost observată de 2 ori, hrănindu-se în zona eleșteielor pentru
Distribuţia speciei

ROSPA0021 și în mai multe puncte din zonele acvatice pentru situl

[interpretare]

ROSPA0105. Lacurile drenate pentru colectarea peștelui reprezintă un
habitat favorabil pentru specie.

9

Distribuţia speciei

Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Tringa erythropus
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 353 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS A161

2

Denumirea

Tringa erythropus

ştiințifică
3

Denumirea

Fluierar negru

populară
4

Descrierea speciei

Are o talie de 30 cm, în epoca cuibăritului (vara) penajul este negru cu
pete mai deschise în jumătatea posterioară a corpului; iarna și în timpul
pasajului penajul este cenușiu cu penele aripilor și ale cozii pătate mai
închis și abdomenul alb. Se hrănește cu nevertebrate: viermi, crustacee,
moluște și insecte acvatice.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

Zonele de tundră împădurită precum și în turbăriile și smârcurile din
taiga.

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2
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8

Aria protejată în

ROSPA0105 Valea Mostiștea

care se regăsește
Tabel nr. 354 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Tringa erythropus, cod Natura 2000: A161

2

Informaţii specifice

Zonele de tundră împădurită precum și în turbăriile și smârcurile din

speciei

taiga.

3

Statutul de prezenţă



[temporal]
4

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

Statutul de prezenţă



Larg răspândită



Nativă

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă



Rară

7

Perioada de colectare



octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
8

Distribuţia speciei

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de pasaj

[interpretare]

când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de mal cu
adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar.

9

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii privind

A se vedea Capitolul Bibliografie

sursele de informaţii
Tringa glareola
Specia se regăsește în siturile Natura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre și ROSPA0105
Valea Mostiștea.
Tabel nr. 355 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1321, Cod Natura 2000 A166

2

Denumirea

Tringa glareola

ştiințifică
3

Denumirea populară Fluierar de mlaștină

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 18-21 cm şi are o greutate de 50-65 g.
Anvergura aripilor este de circa 50-57 cm. Apropiată ca mărime de
418

fluierarul de zăvoi (Tringa ochropus), are însă picioarele mai lungi.
Adulţii au înfăţişare similară, iar penajul este cafeniu spre maro.
5

Specie întâlnită pe teritoriul țării noastre doar în pasaj și pe timp de vară.

Perioade critice

Nu se cunosc date de cuibărire.
6

Cerinţe de habitat

Fluierarul de mlaştină este o specie caracteristică zonelor de tundră cu
tufişuri şi păşunilor umede.

7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 2

protejată

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre

care se regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 356 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

Tringa glareola

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele cu apă mică. Situl oferă aceste habitate atunci
când se fac recoltări de pește și apa este drenată. Totuși poate fi

speciei

observat ocazional și pe malurile lacurilor, căutând hrană.
3

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj
[temporal]

4

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia a fost observată de mai multe ori în situri, în special în zona
eleșteielor. Atunci când lacurile sunt drenate, acestea reprezintă un
habitat propice pentru hrănirea speciei.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii

419

Tringa nebularia
Specia se regăsește în siturile Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea
Mostiștea.
Nr

Tabel nr. 357 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 1323, Cod Natura 2000 A164

2

Denumirea ştiinţifică

Tringa nebularia

3

Denumirea populară

Fluierar cu picioare verzi

4

Descrierea speciei

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

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

A se consulta Anexa 2

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Nr

Tabel nr. 358 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei protejate
Informaţie/Atribut
Descriere

1

Specia

2

Informaţii

Tringa nebularia
specifice Specia preferă habitatele cu apă foarte mică. Deși situl nu oferă
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speciei

aceste habitate, au fost totuși observate exemplare ale speciei pe
perioada migrației.

3

Statutul

de

prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj

de

prezenţă izolată

de

prezenţă nativă

[temporal]
4

Statutul
[spaţial]

5

Statutul

[management]
6

Abundenţă

Prezență certă

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia

speciei

[interpretare]
9

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

Distribuţia speciei [harta Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12
distribuţiei]

10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Tringa ochropus
Specia se regăsește în siturile Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea
Mostiștea.
Tabel nr. 359 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Cod Speciei - EUNIS

Cod EUNIS – 1324, Cod Natura 2000 A165

2

Denumirea ştiinţifică

Tringa ochropus

3

Denumirea populară

Fluierar de zăvoi

4

Descrierea speciei

Adulții au un spate verde-negricios cu pete albe, cap și piept grimaroniu și abdomen și târtiță albe. În timpul iernii părțile superioare
sunt mai puțin pătate și fața și partea de sus a gâtului sunt pale.
Ciocul este drept și negru, iar picioarele sunt verzi închise. Sexele
sunt similare cu toate că femelele sunt de obicei mai voluminoase.
Lungimea corpului este de 20-24 cm, anvergura aripilor de 41-46
cm și greutatea corpului de 75 g. Se hrănește cu nevertebrate mici și
pește. Longevitatea maximă înregistrată în sălbăticie este de 11 ani.
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5

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Femela depune 3-4 ouă, de 39x28 mm în dimensiune, în lunile
aprilie-mai. Ambii parteneri clocesc ouăle pentru 20-23 de zile și se
îngrijesc de pui mai întâi, cu toate că femela îi poate părăsi înainte
de dezvoltarea penajului la 27-29 de zile de la eclozare. Perechile
cresc o singură generație pe sezon..
Ameninţări
Pierderea și alterarea habitatului.
Poluarea și gestionarea defectuoasă a apelor.
Perturbarea antropogenă.
În unele regiuni s-a descoperit că prezența speciei prosperă în
pajiștile nefertilizate cu densități scăzute de bovine.

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

A se consulta Anexa 2

8

Aria protejată în care se ROSPA0055 Lacul Gălățui
regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 360 – Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

2

Informaţii

Tringa ochropus
specifice Specia preferă habitatele cu apă foarte mică. Deși situl nu oferă

speciei

aceste habitate, au fost totuși observate exemplare ale speciei pe
perioada migrației.

3

Statutul

de

prezenţă Odihnă și hrănire/pasaj

de

prezenţă Izolată

de

prezenţă nativă

[temporal]
4

Statutul
[spaţial]

5

Statutul

[management]
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6

Abundenţă

Prezență certă

7

Perioada de colectare a octombrie 2017 – martie 2019
datelor din teren

8

Distribuţia

speciei

[interpretare]
9

La nivelul ariilor naturale protejate specia apare în perioadele de
pasaj când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de mal
cu adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar.

Distribuţia speciei [harta Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12
distribuţiei]

10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Tringa stagnalis
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștei.
Tabel nr. 361 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie -

A163

EUNIS
2

Denumirea

Tringa stagnalis

ştiințifică
3

Denumirea

Fluierar de lac

populară
4

Descrierea speciei

Este mai mare și mai zvelt decât fluierarul de mlaștină. Picioare lungi,
care în zbor depășesc evident vârful cozii. Cioc foarte subțire, destul de
lung, drept. Penaj similar cu al fluierarului cu picioare verzi, dar mai
deschis la culoare.

5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

7

Fotografii

8

Aria protejată în

Cuibărește în zone mlăștinoase din stepă și Taiga.

ROSPA0105 Valea Mostiștei

care se regăsește
Tabel nr. 362 - Tabelul B:Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Specia

Trynga stagnalis, cod Natura 2000: A163

423

2

Informaţii specifice

Cuibărește în zone mlăștinoase din stepă și Taiga.

speciei
3

Statutul de prezenţă



[temporal]
4

Statutul de prezenţă

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



Marginală



Nativă

[spaţial]
5

Statutul e prezenţă
[management]

6

Abundenţă



Rară

7

Perioada de colectare



octombrie 2017 – martie 2019

a datelor din teren
8

Distribuţia speciei

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de pasaj

[interpretare]

când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de mal cu
adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar.

9

Distribuţia speciei

Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte informaţii

A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Tringa totanus
Specia se regăsește în următoarele situri Natura 2000: ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălățui și ROSPA0105 Valea Mostiștea.
Tabel nr. 363 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS Cod EUNIS – 1326, Cod Natura 2000 A162

2

Denumirea

Tringa totanus

ştiințifică
3

Denumirea populară Fluierar cu picioare roși

4

Descrierea speciei

Adulții au capul și partea superioară pistruiată gri-maroniu și partea
inferioară albicioasă cu dungi negre. Târtița și coada sunt albe, iar coada
este fin brăzdată cu negru. Ciocul lung și drept are baza roșie și vârful
negru, iar picioarele și labele sunt roșu-portocaliu. Femelele au adesea
partea superioară pală. Iarna, adulții au partea superioară gri evidentă și
un piept dungat fin cu alb. Lungimea corpului este de 27-29 cm,

424

anvergura aripilor de 59-66 cm și greutatea corpului de 110 g (mascul) și
130 g (femelă).
5

Perioade critice

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

6

Cerinţe de habitat

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

7

Fotografii

8

Aria

protejată

care se regăsește

A se consulta Anexa 2

în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre
ROSPA0055 Lacul Gălățui
ROSPA0105 Valea Mostiștea

Tabel nr. 364 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Specia

2

Informaţii specifice Specia preferă habitatele cu apă foarte mică. Situl oferă aceste habitate
speciei

3

Tringa totanus

atunci când se fac recoltări de pește și apa este drenată.

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

Statutul de prezenţă izolată
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă nativă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei

Specia a fost observată în situri în zona eleșteielor, pe malul lacului în
timpul migrației. Poate fi observat doar când lacurile sunt drenate
pentru colectarea peștelui.
Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuţiei]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
Upupa epops
Specia se regăsește în situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea și Rezervațiile
naturale Ostrovul Ciocănești și Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 365 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS A2232

2

Denumirea

Upupa epops

ştiințifică
3

Denumirea populară Pupăză

4

Descrierea speciei

Este o specie relativ ușor de observat, de mărimea unui sturz de vâsc, cu
aripi dungate cu negru și alb, un corp roz-maroniu și creastă ascuțită
neagră. Ciocul este lung, subțire și încovoiat în jos. Se hrănește în special
cu insecte, dar și cu reptile mici, amfibieni, semințe și fructe de
pădure. Cuibărește în cavități care pot fi sau nu căptușite cu vegetație. 6-9
ouă sunt depuse în scorbura cuibului. Clocirea se face numai de către
femelă și durează 15-18 zile. În acest timp masculul hrănește femela. Puii
sunt hrăniți apoi de ambii părinți și dezvoltă penaj la 26-29 de zile de la
eclozare.
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5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor.
Ponta este alcătuită din 5-8 ouă de culori diverse (albe, cenușii, gălbui,
oliv sau verzui spre cafeniu), care sunt clocite numai de către femelă timp
de 16-18 zile, în tot acest timp masculul cărând hrană la cuib pentru
aceasta. În acest timp, femelei i se dezvoltă glanda uleioasă de la baza
cozii, din care, la nevoie, poate lansa un lichid cu miros foarte greu, cu rol
de apărare. Pui părăsesc cuibul în 28-30 zile, însă părinții continuă să-i
hrănească încă o perioadă.

6

Cerinţe de habitat

Preferă locurile calde și uscate din regiuni colinare până în depresiunile
munţilor, unde pe lângă copaci găsește pereţi sau stânci verticale.
Cuibărește în scorburi din habitatele deschise și semideschise, precum
livezi și vii cultivate în mod tradițional, zone de agricultură extensivă,
totodată și în arbori singuratici, grupuri izolate sau aliniamente de copaci
de-a lungul pământurilor arabile sau al pășunilor. Apare și la marginile
pădurilor sau în tufărișurile ripariene cu sălcii vechi, unde își găsește
scorburi corespunzătoare pentru cuibărit.

7

Fotografii

8

Aria

A se consulta Anexa 2

protejată

care se regăsește

în ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Rezervația naturală Ostrovul Haralambie

Tabel nr. 366 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.

Specia

2.

Informaţii

Upupa epops
specifice Specie cuibăritoare și migratoare larg răspândită în România. În SPA

speciei
3.

Statutul de prezenţă Odihnă și hrănire / pasaj
[temporal]

4.

Ostrovul Ciocănești apare ocazional, probabil nu cuibărește.

Reproducere

Statutul de prezenţă Larg răspândită
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă
[management]

6.

Abundenţă

Prezență certă

7.

Perioada de colectare octombrie 2017 – martie 2019
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a datelor din teren
8.

Distribuţia

speciei Preferă habitatele terestre. Marginea pădurilor de pe Ostrovul
Ciocănești, respective șirurile de arbori de pa malul canalului și a

[interpretare]

eleșteielor reprezintă habitat adecvat pentru această specie, dar și
zonele Agricole din imediata vecinătate a localităților.
9.

Distribuţia

speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte informaţii privind A se vedea Capitolul Bibliografie
sursele de informaţii

Vanellus vanellus
Specia se regăsește în următoarele arii protejate ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105
Valea Mostiștea și Rezervațiile naturale Ostrovul Haralambie.
Tabel nr. 367 - Tabelul A: Date generale ale speciei
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1

Cod Specie - EUNIS

A142

2

Denumirea ştiințifică

Vanellus vanellus

3

Denumirea populară

Nagâț

4

Descrierea speciei

Are o creastă evidentă neagră și lungă pe cap și penaj negru și alb cu
spatele verde irizat. Aripile rotunde sunt vizibile în zbor. Sexele sunt
asemănătoare. Se hrănește cu viermi și insecte. Cuibul este amplasat întro adâncitură puțin adâncă, fiind căptușit cu vegetație. Femela depune 3-4
ouă și clocite de ambii părinți pentru 26-28 de zile. Puii dezvoltă penajul
la 35-40 de zile de la eclozare.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor.
Sezonul de reproducere este în perioada aprilie–iulie. În general specia
formează perechi monogame, dar pe teritorii bogate în hrană un mascul
poate să aibă mai multe femele.
Masculul sapă cavitatea pentru cuib în timp ce bate din coada ridicată,
astfel arătându-i femelei partea portocalie de la baza cozii; în cazul în
care femela dorește să formeze o pereche cu acesta, rămâne și căptușește
cuibul.
Ea va depune 3-5 ouă de culoare gri-verzui cu pete maroniu-închis,
având dimensiunile de 46 x 33 mm. Acestea sunt incubate de ambii
parteneri timp de 21-28 de zile. Puii eclozează sincron, în câteva minute
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părăsesc cuibul și sunt conduși de părinţi pe teritorii umede, bogate în
insecte. Ei devin zburători după 35-40 de zile de la eclozare.
6

Cerinţe de habitat

Specia are o preferință pentru altitudini joase (sub 1.000 m), întâlninduse pe pajiști umede naturale sau în fânețe cu suprafețe fără vegetație.
Poate fi găsit și pe terenuri mlăștinoase sau terenuri agricole. După
cuibărit păsările se adună în grupuri mari pentru migrație și rămân
împreună tot timpul iernii.

7

Fotografii

seA se consulta Anexa 2
A

8

Aria protejată în care ROSPA0055 Lacul Gălățui
se regăsește

ROSPA0105 Valea Mostiștea
Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești

Tabel nr. 368 - Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1.

Specia

Vanellus vanellus

2.

Informaţii specifice Specie acvatică comună și larg răspândită în România, care prefer și
speciei

3.

terenurile agricole/pășunile umede pentru cuibărire.

Statutul de prezenţă Reproducere / odihnă și hrănire / pasaj
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă Marginal
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă Specie nativă
[management]

6.

Abundenţă

7.

Perioada

Prezență certă
de octombrie 2017 – martie 2019

colectare a datelor
din teren
8.

Distribuţia
[interpretare]

speciei La nivelul ariilor naturale protejate, ROSPA0105 și rezervația natrală,
prezența speciei este notată în diferite zone. Specia preferă totuși zonele
de

băltire

a

apei

din

terenurile

agricole,

sau

terenurile

mlăștinoase/zonele acvatice temporare.
Eleșteiele drenate din ferma piscicolă, respectiv terenurile agricole
adiacente rezervației naturale reprezintă habitate adecvate pentru
cuibărirea specie. Bancul de nisip de pe Ostrovul Ciocănești reprezintă
habitat adecvat de odihnă/hrănire în timpul pasajului. Pentru situl
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ROSPA0055 în cadrul deplasărilor din teren specia nu a fost observată,
dar poate apărea ocazional pe malul lacului, în timpul migrației.
9.

Distribuţia

speciei Hărțile distribuției speciei sunt prezentate în Anexa 3.12

[harta distribuției]
10

Alte

informaţii A se vedea Capitolul Bibliografie

privind sursele de
informaţii
3.3.4. Mamifere
Lutra lutra
Nr

Tabel nr. 369 – Tabelul A: Date generale ale speciei
Informaţie/ Atribut Descriere

1

Cod Specie - EUNIS

1355

2

Denumirea ştiințifică

Lutra lutra

3

Denumirea populară

Română: Vidră
Engleză: Eurasian otter

4

Descrierea speciei

Vidra euroasiatică (Lutra lutra L.,1758) aparține familiei Mustelidae,
ordinul Carnivora și poate fi întâlnită în Europa, Asia (cu excepția
insulelor din sud-est) și nordul extrem al Africii.
Vidra este un mamifer adaptat la viaţa acvatică și se regăseşte in toate
bazinele hidrografice majore din Romania.
Caracteristici morfo-biometrice ale vidrei în Romania. Trupul său este
adaptat legilor hidrodinamicii, la fel și coada, groasă la bază ce se
subțiază spre vârf, utilizată la înaintat și cârmit. Degetele sunt unite de o
membrană interdigitală, ajutând foarte mult la înot și propulsat. Capul
mic cu o formă hidrodinamică face mult mai facilă înaintarea pe sub apă.
Greutatea unui mascul este în general de 6-8 kg pe când femela
cântarește aproximativ 4-5 kg (Jedrzejewski, 2010 et. al). Acest mustelid
poate ajunge la dimensiuni de până la 1 metru și jumătate lungime și la o
greutate de 15 kilograme. Urechile mici sunt adaptate vieții acvatice,
fiind prevăzute cu două pliuri ce le acoperă atunci când vidra pătrunde în
apă sau că ochii sunt adaptați, putând vedea în apă. Blana are o culoare
generală de castaniu închis, mai deschisă ca nuanță pe pântec și ceva mai
surie pe partea din față a capului, iarna blana este mai deasă și mai
lucioasă. (Manolache 1977 et. al)
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Reproducerea. Vidrele ca și alte mustelide, au un sistem reproductiv
poligam bazat pe teritorialitatea ambelor sexe. În interiorul teritoriului
său, masculul controlează de la una la mai multe femele. Vidrele se pot
reproduce pe tot parcursul anului iar puii se pot naște atât iarna cât și
vara, dar femelele pot da viață la pui în general o dată la doi ani. Vidra
are o gestație prelungită (diapauza embrionară) și naște de la 2 la 4 pui,
care vor sta în preajma ei pentru un an sau mai mult (Jedrzejewski, 2010
et. al).
5

Perioade critice

În perioada rece, vidra poate fi afectată de accesibilitatea la sursele
disponibile de hrană, iar, în perioada de reproducere (nașterea puilor
până la înțărcare) de asemenea poate fi vulnerabilă – afectată de atacul
prădătorilor – câini hoinari în special, dar şi de eventualii braconieri sau
pescari.

6

Cerințe de habitat

Prezența vidrei este strâns legată de existența resurselor de hrană. În
Romania vidra este răspândită în întreaga țară, cu deosebire în lacurile și
văile apelor mari, dar mai ales în bălțile și Delta Dunării (Brehm, 1964).
Existența locurilor bogate în pește, atrage vidra până sus la munte, la
peste 1500 de metri, în preajma pâraielor cu păstrăvi. Uneori, în căutarea
locurilor prielnice, trece cumpăna apelor, peste creasta munților.
Dieta. Principalul sortiment de hrană pentru vidră îl reprezintă peștele de
toate formele și mărimile, căci se încumetă să atace și pește mare pe care,
după ce îl răpune, îl scoate pe mal, depozitându-l într-un loc anume sub o
piatră sau un buștean, unde îl poate păstra multă vreme, apoi mănâncă
doar părțile bune din el. De obicei alege partea sângerie de la bronchiile
peștelui și carnea fără oase a spatelui, restul lăsându-l pentru alții. În
afara peștelui, vidra mănâncă raci, amfibieni, melci, păsări și șoareci de
apă. (Manolache 1977 et. al).

7

Fotografii

A se consulta Anexa 11.2.2.4

Tabel nr. 370 – Tabelul B: Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
1.

Specia

1355 – Lutra lutra, prezentă în anexele II şi IV ale Directivei Habitate,
respectiv anexele 3 şi 4a din Legea 49/2011
Vidra este o specie strict protejată în temeiul legislației internaționale și
diferite convenții. Acesta este listată în anexa I a CITES, Anexa II al
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Convenției de la Berna și Anexa I din Convenția de la Bonn (Convenția
privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS), care
recomandă cel mai înalt grad de protecție a acesteia.
2.

Informații

specifice Vidra (Lutra lutra L.) este un carnivor amfibiu situat în vârful lanţului

speciei

trofic, fiind un indicator pentru calitatea habitatului său. Habitatul
(preferat) este format din: habitate ripariene stratificate şi sisteme acvatice
ce conţin peşti şi amfibieni. Vidra este o specie euritropă: este întâlnită în
toate tipurile de biotopuri acvatice (apă dulce) şi în biotopurile semiacvatice (malul mării, lacuri, râuri, pâraie şi
iazuri, inclusiv maluri şi insule). Utilizarea arealului este în mare măsură
determinată de abundenţa de pradă. Vidra foloseşte diferite surse de hrană
de dimensiuni variabile găsite în sau la locurile cu apă, dar este, în
principal (până la 80%) o specie piscivoră.
Foarte caracteristic pentru vidră este varietatea mare a arealului său, în
funcţie de tipul de habitat, acesta variază între 1 şi 57 km2. Mai ales
regiunea malului (zona riverană) apelor este de o mare importanţă. Acest
lucru poate fi ilustrat prin considerarea ecologiei acesteia în raport cu
factorii de supravieţuire. Speranţa de viaţă a vidrei este de aproximativ 34 ani, care este considerată extrem de scăzută. Vidrele sunt, în general,
timide şi trăiesc ascunse, solitare - cea mai mare parte din viaţă.
În timpul zilei, vidrele depind de adăposturi şi vizuini. Per individ,
numărul acestor locuri din teritoriul unei vidre pot ajunge până la 30.
Numai locurile cele mai sigure şi inaccesibile sunt folosite pentru
reproducere. Vizuinile natale se găsesc departe de cursurile principale de
apă şi de locurile importante de hrănire. Vidra eurasiatică poate tolera o
gamă largă de temperatură, atâta timp cât dispune de protecţie faţă de
soare şi de vreme rea, în timpul petrecut în afara vizuinii. Activităţile din
interiorul adăpostului ar trebui să ofere un gradient – o temperatură
confortabilă – ce variază între 0 şi 24° C.

3.

Statutul de prezenţă rezident
[temporal]

4.

Statutul de prezenţă larg răspândită
[spaţial]

5.

Statutul de prezenţă nativă
[management]
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6.

Abundenţă

prezență certă

7.

Perioada de colectare Octombrie 2017 – Martie 2019.
a datelor din teren

8.

Distribuţia

speciei Observaţiile au fost realizate începând cu luna octombrie a anului 2017,

[interpretare]

majoritatea datelelor fiind colectate în interiorul ROSCI0131 OltenițaMostiștea-Chiciu. Nu se cunosc informaţii complete anterioare acestei
date, deoarece nu sau efectuat studii complexe în aria vizată de proiect.
Datele cuprind informații de tipul prezenţă / absenţă pentru sit-urile
inventariate, pe cursurile de apă din teritoriul SCI-ului. Inventarul
reprezintă o căutare exhaustivă a tuturor semnelor de activitate ale vidrei
şi orice alte indicii ale prezenței posibile, şi oferă o imagine de ansamblu a
valorii relative a habitatului speciei, în contextul prezenţei vidrei şi în alte
habitate din apropiere sau a altor părţi ale cursurilor de apă, şi, totodată
nivelul aparent de utilizare a acestor zone de către vidre. O evaluare a fost
de asemenea realizată, a locurilor de adăpost (odihnă) importante în
diverse locuri din zona studiată.
Habitatele favorabile sunt reprezentate de zonele umede, în special de-a
lungul fluviului Dunăre, Balta Mostiștea, Iezerul Mostiștea, Lacul Gălățui
și Balta Bașanca dar și pe canale unde habitatele nu sunt optime pentru
vidră, însă au fost identificate semne de prezență, pe canale precum: Gârla
Mare, Privalu Botu Dunării și Canal Mostiștea.

9.

Distribuţia

speciei Harta distribuției speciei este prezentată în Anexa 11.4.12.4

[harta distribuţiei]
10.

Alte
privind

informaţii A se consulta Capitolul Bibliografie
sursele

de

informaţii
3.4. Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată
Nu este cazul.
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4. INFORMAȚII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
4.1. Comunităţile locale și factorii interesaţi
4.1.1 Comunitățile locale
4.1.1.1 Unităţi administrativ-teritoriale
Harta unităților administrativ-teritoriale care au rază teritorială pe suprafața ariilor naturale
protejate poate fi consultată în Anexa 11.3.13.
Conform hotărârii nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei
ecologice europene Natura 2000 în România, cele 5 situri sunt situate pe teritoriul a 17 unităţi
administrativ teritoriale din județul Călărași (în Regiunea de dezvoltare 3 Sud-Muntenia).
Tabel nr. 371 - Lista unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul proiectului
Nr.crt UAT
Județ
1 Alexandru Odobescu

Călărași

2 Chiselet

Călărași

3 Ciocănești

Călărași

4 Cuza Vodă

Călărași

5 Dorobanțu

Călărași

6 Frăsinet

Călărași

7 Grădiștea

Călărași

8 Gurbănești

Călărași

9 Independența

Călărași

10 Mânăstirea

Călărași

11 Oltenița

Călărași

12 Sărulești

Călărași

13 Sohatu

Călărași

14 Spanțov

Călărași

15 Ulmeni

Călărași

16 Ulmu

Călărași

17 Valea Argovei

Călărași
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Tabel nr. 372 - Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea Chiciu
Judeţ
UAT
Procent din UAT Suprafața UAT (ha) Suprafață din ANP în UAT (ha) Procent din ANP
Olteniţa
7.82
10351.24
809.27
7.02
Alexandru Odobescu
1.47
6086.07
89.60
0.78
Chiselet
13.47
8565.05
1153.35
10.01
Ciocăneşti
10.86
13238.04
1437.90
12.48
Cuza Vodă
1.33
13284.28
177.19
1.54
Dorobanţu
11.86
10263.66
1217.14
10.56
Călărași Frăsinet
9.62
8681.05
834.76
7.25
Grădiştea
7.69
18250.12
1402.66
12.17
Independenţa
0.44
5740.30
25.05
0.22
Mânăstirea
18.05
12242.64
2210.34
19.18
Spanţov
7.62
6497.80
495.29
4.30
Ulmu
12.77
6966.57
889.72
7.72
Valea Argovei
9.08
8579.96
778.90
6.76
Tabel nr. 373 - Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate ROSPA0021 Ciocănești - Dunăre
Judeţ
UAT
Procent din UAT Suprafața UAT (ha) Suprafață din ANP în UAT (ha) Procent din ANP
Călărași
Ciocăneşti
6.05
13238.04
801.21
100.00
Tabel nr. 374 - Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate ROSPA0055 Lacul Gălățui
Judeţ
UAT
Procent din UAT Suprafața UAT (ha) Suprafață din ANP în UAT (ha)
Procent din ANP
Alexandru
Călărași

1.47

6086.07

89.60

11.00

Grădiştea

3.83

18250.12

699.55

85.92

Independenţa

0.44

5740.30

25.05

3.08

Odobescu
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Tabel nr. 375 - Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate ROSPA0105 Valea Mostiștea
Judeţ
UAT
Procent din UAT Suprafața UAT (ha) Suprafață din ANP în UAT (ha)
Procent din ANP

Călărași

Dorobanţu

2.61

10263.66

268.10

4.05

Frăsinet

19.14

8681.05

1661.68

25.12

Gurbănești

5.53

7514.36

415.70

6.28

Mânăstirea

12.40

12242.64

1517.59

22.94

Sărulești

5.62

6835.63

383.93

5.80

Sohatu

0.28

8315.65

23.62

0.36

Ulmu

20.03

6966.57

1395.49

21.10

11.06

8579.96

948.68

14.34

Valea
Argovei

Tabel nr. 376 - Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate ROSPA0136 Oltenița - Ulmeni
Judeţ
UAT
Procent din UAT Suprafața UAT (ha) Suprafață din ANP în UAT (ha)
Procent din ANP

Călărași

Oltenița

41.81

10351.24

4327.51

34.89

Chiseleț

31.35

8565.05

2685.04

21.64

Dorobanțu

3.28

10263.66

336.33

2.71

Mânăstirea

26.37

12242.64

3227.84

26.02

Spanţov

28.14

6497.80

1828.24

14.74

Ulmeni

0.00

5542.02

0.00001

0.00

Tabel nr. 377 - Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate IV.20. Ostrovul Haralambie
Judeţ
UAT
Procent din UAT
Suprafața UAT (ha) Suprafață din ANP în UAT (ha) Procent din ANP
Călărași

Dorobanţu

0.39

10263.66

39.67

100.00
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Tabel nr. 378 - Lista unităților administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate IV.21 Ostrovul Ciocănești
Judeţ
UAT
Procent din UAT Suprafața UAT (ha) Suprafață din ANP în UAT (ha) Procent din ANP
Călărași Ciocăneşti

1.62

13238.04

214.45

100.00

4.1.1.2 Caracterizarea unităților administrativ-teritoriale
Pentru caracterizarea unităților administrativ-teritoriale vom prezenta aspectele demografice şi economice principale ale localităților vizate,
incluzând informaţii ce provin de la Institutul Naţional de Statistică (populaţia, total pe sexe, etc.) şi informaţii furnizate de Registrul Comerţului
(domeniile CAEN şi numărul de firme asociate acestora).
Date demografice privind comunitatea locală
Potrivit datelor INS (Institutului Naţional de Statistică) la data de 1 ianuarie 2018, în cele 17 comunități țintă locuiau un număr de 79872
persoane. Cea mai mare parte din populație este localizată în orașul Oltenița (27770 locuitori), media celorlalte 16 comune fiind de 3256 locuitori.
UAT
Oltenița
Alexandru
Odobescu

Tabel nr. 379 - Populaţia* localităţilor aflate în interiorul ariei naturale protejate
Anul 2000 Anul 2010 Anul 2015 Anul 2018 % din total populaţie 2018 Evoluție 2010-2018
31395
29866
28584
27770
35%
-12%

Tendință
↘

2936

2794

2751

2668

3%

-9%

↘

Chiselet

3619

3418

3338

3257

4%

-10%

↘

Ciocăneşti

4746

4373

4185

3963

5%

-16%

↘

Cuza Vodă

3914

4051

3993

3967

5%

1%

↗

Dorobanţu

3353

2998

2856

2778

3%

-17%

↘

Frăsinet

2056

1852

1754

1674

2%

-19%

↘

Grădiștea

5107

4848

4791

4764

6%

-7%

↘

Gurbănești

1721

1382

1229

1124

1%

-35%

↘

Independenţa

3960

3655

3545

3513

4%

-11%

↘

Mânăstirea

6272

5927

5613

5422

7%

-14%

↘
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UAT

Anul 2000
2879

Anul 2010
3029

Anul 2015
2972

Anul 2018
2955

% din total populaţie 2018
4%

Evoluție 2010-2018
3%

Tendință

Sohatu

3624

3023

2750

2604

3%

-28%

↘

Spanţov

4632

4761

4784

4751

6%

3%

↗

Ulmeni

5451

5283

5127

4954

6%

-9%

↘

Ulmu

1890

1558

1411

1298

2%

-31%

↘

Valea Argovei

2959

2654

2502

2410

3%

-19%

↘

90514
85472
Total
* - Populaţia după domiciliu la 01 ianuarie

82185

79872

100%

-12%

↘

Săruleşti

↗

La nivelul comunităţilor analizate se constată un puternic proces de scădere demografică. În ultimii 8 ani (2010-2018) scăderea medie a fost de
12%. Diferenţele dintre localităţi sunt însă substanţiale în condiţiile în care Comunități precum Gurbănești, Ulmu și Sohatu au înregistrat o scădere
demografică substanțială, de aproximativ o treime, în timp ce comune precum Spanțov, Sărulești și Cuza Vodă au înregistrat o ușoară creștere
demografică.
Distribuția populației pe grupe de vârste sugerează că în toate comunitățile din proximitatea ariei naturale populația tânără este în scădere. Chiar
dacă tendința generală este de scădere, există însă o diversitate destul de importantă în privința scăderii populației cu vârste cuprinse între 20-59 de ani,
categorie ce reprezintă și grosul forței de muncă. Cea mai mare scădere față de anul 2010, a avut loc în Oltenița și Ulmeni, dar există și localități în
care populația a crescut, precum Grădiștea, Alexandru Odobescu. Inclusiv populația cu vârste cuprinse între 60-74 este în scădere deși în cazul acestei
categorii există o și mai mare diversitate, cu localități precum Oltenița a cărei populație cu vârsta cuprinsă între 60-74 a crescut cu o treime, iar în
celelalte a scăzut. Acest lucru se poate explica prin prisma migrației interne, din rural în urban. Singura categorie de populație în creștere față de 2010
este cea cu vârsta peste 75 ani ca tendință generală, însă cu destule localități în care și această categorie e în scădere.

Nr
1

Județ

Tabel nr. 380 - Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă şi localităţi
An de analizat 2018
Localitate
Sexe
An de referinţă 2010
Număr total
Prezenţă estimată în sit
Oltenița
Total
29866
27770
0
438

2

Alexandru Odobescu

3

Chiselet

4

Ciocăneşti

5

Cuza Vodă

6

Dorobanţu
Călărași

7

Frăsinet

8

Grădiștea

9

Gurbănești

10

Independenţa

Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin

14375
15491
2794
1392
1402
3418
1701
1717
4373
2127
2246
4051
1981
2070
2998
1515
1483
1852
909
943
4848
2375
2473
1382
664
718
3655
1791
1864

13264
14522
2668
1324
1344
3257
1634
1627
3963
1925
2041
3967
1989
1980
2778
1376
1404
1674
831
843
4764
2343
2422
1124
543
583
3513
1720
1796

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
439

11

Mânăstirea

12

Săruleşti

13

Sohatu

14

Spanţov

15

Ulmeni

16

Ulmu

17

Valea Argovei

18

Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin

5927
2924
3003
3029
1542
1487
3023
1489
1534
4761
2389
2372
5283
2613
2670
1558
762
796
2654
1337
1317
85472
41886

5422
2673
2749
2955
1504
1453
2604
1274
1331
4751
2407
2352
4954
2439
2522
1298
654
645
2410
1198
1211
79872
39098

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Feminin

43586

40825

0

Total

440

Tabel nr. 381 - Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă şi localităţi
UAT
Grupe de vârstă
2010
2018
Variație
Tendință
Total
29866
27770
-7%
↘
Oltenița

Alexandru Odobescu

Chiselet

Ciocănești

Cuza Vodă

Dorobanțu

Frăsinet

Grădiștea

0-19 ani

5536

4856

-12%

↘

20-59 ani

19142

16089

-16%

↘

60-74 ani

3774

5037

33%

↗

>75 ani

1414

1788

26%

↗

Total

2794

2668

-5%

↘

0-19 ani

566

524

-7%

↘

20-59 ani

1312

1369

4%

↗

60-74 ani

553

393

-29%

↘

>75 ani

363

382

5%

↗

Total

3418

3257

-5%

↘

0-19 ani

738

704

-5%

↘

20-59 ani

1774

1749

-1%

↘

60-74 ani

482

462

-4%

↘

>75 ani

424

342

-19%

↘

Total

4373

3963

-9%

↘

0-19 ani

805

665

-17%

↘

20-59 ani

2112

2106

0%

↘

60-74 ani

873

642

-26%

↘

>75 ani

583

550

-6%

↘

Total

4051

3967

-2%

↘

0-19 ani

800

766

-4%

↘

20-59 ani

2090

2115

1%

↗

60-74 ani

715

653

-9%

↘

>75 ani

446

433

-3%

↘

Total

2998

2778

-7%

↘

0-19 ani

555

503

-9%

↘

20-59 ani

1343

1370

2%

↗

60-74 ani

642

482

-25%

↘

>75 ani

458

423

-8%

↘

Total

1852

1674

-10%

↘

0-19 ani

401

362

-10%

↘

20-59 ani

857

831

-3%

↘

60-74 ani

342

261

-24%

↘

>75 ani

252

220

-13%

↘

Total

4848

4764

-2%

↘
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UAT

Gurbănești

Independența

Mânăstirea

Sărulești

Sohatu

Spanțov

Ulmeni

Grupe de vârstă
0-19 ani

2010
931

2018
852

Variație
-8%

Tendință
↘

20-59 ani

2443

2589

6%

↗

60-74 ani

844

754

-11%

↘

>75 ani

630

569

-10%

↘

Total

1382

1124

-19%

↘

0-19 ani

312

229

-27%

↘

20-59 ani

599

562

-6%

↘

60-74 ani

260

166

-36%

↘

>75 ani

211

167

-21%

↘

Total

3655

3513

-4%

↘

0-19 ani

779

708

-9%

↘

20-59 ani

1845

1834

-1%

↘

60-74 ani

650

555

-15%

↘

>75 ani

381

416

9%

↗

Total

5927

5422

-9%

↘

0-19 ani

1353

1141

-16%

↘

20-59 ani

2885

2845

-1%

↘

60-74 ani

1052

770

-27%

↘

>75 ani

637

666

5%

↗

Total

3029

2955

-2%

↘

0-19 ani

855

820

-4%

↘

20-59 ani

1519

1562

3%

↗

60-74 ani

389

309

-21%

↘

>75 ani

266

264

-1%

↘

Total

3023

2604

-14%

↘

0-19 ani

628

544

-13%

↘

20-59 ani

1252

1228

-2%

↘

60-74 ani

661

377

-43%

↘

>75 ani

482

455

-6%

↘

Total

4761

4751

0%

↘

0-19 ani

1265

1218

-4%

↘

20-59 ani

2537

2595

2%

↗

60-74 ani

608

583

-4%

↘

>75 ani

351

355

1%

↗

Total

5283

4954

-6%

↘

0-19 ani

1063

997

-6%

↘

20-59 ani

2968

2752

-7%

↘
442

UAT

Ulmu

Valea Argovei

Grupe de vârstă
60-74 ani

2010
844

2018
761

Variație
-10%

Tendință
↘

>75 ani

408

444

9%

↗

Total

1558

1298

-17%

↘

0-19 ani

265

240

-9%

↘

20-59 ani

607

573

-6%

↘

60-74 ani

404

210

-48%

↘

>75 ani

282

275

-2%

↘

Total

2654

2410

-9%

↘

0-19 ani

623

518

-17%

↘

20-59 ani

1230

1208

-2%

↘

60-74 ani

478

355

-26%

↘

>75 ani

323

329

2%

↗

85472

79872

-1

↘

0-19 ani

17475

15647

-2

↘

20-59 ani

46515

43377

0

↘

60-74 ani

13571

12770

-3

↘

>75 ani

7911

8078

0

↗

Total, din care:

Grupe de vârstă

Scăderea demografică generată de scăderea puternică a natalității şi un flux migraţional
negativ determină încadrarea presiunilor de impact antropic manifestate de populația locală pe un
trend descendent.
Natalitatea, la nivelul comunităților vizate cunoaște un proces accentuat de scădere marcat
de o variaţie procentuală de – 22% faţă de anul 2010, natalitatea reprezentând principalul factor al
scăderii demografice la nivelul sitului. În câteva localități scăderea a fost dramatică: Ciocănești,
Ulmeni, Ulmu, Dorobanțu și Oltenița. Singurele localități în care natalitatea a crescut ușor față de
2010 sunt Cuza Vodă și Independența.
Scăderea demografică este determinată de două fenomene majore şi anume sportul natural
negativ (numărul din ce în ce mai mic de nașteri comparativ cu numărul de decese) şi fenomenul
migraţional.
Tabel nr. 382 - Natalitate: născuți vii per localitate, județul Călărași
Nr

Localitate

1

Olteniţa

253

177

2

Alexandru Odobescu

25

19

An de referinţă 2010

An de analizat 2017

443

3

Chiselet

34

30

4

Ciocăneşti

32

17

5

Cuza Vodă

31

32

6

Dorobanţu

27

17

7

Frăsinet

21

20

8

Grădiştea

43

33

9

Gurbăneşti

9

11

10

Independenţa

30

31

11

Mânăstirea

56

51

12

Săruleşti

46

41

13

Sohatu

21

23

14

Spanţov

67

49

15

Ulmeni

47

28

16

Ulmu

16

10

17

Valea Argovei

21

21

18

Total

779

610

Pe fondul îmbătrânirii populației este de așteptat ca rata natalității să continue tendința de
scădere. Natalitatea, la nivelul comunităților vizate cunoaște un proces accentuat de scădere marcat
de o variație procentuală de – 22% față de anul 2010, natalitatea reprezentând principalul factor al
scăderii demografice la nivelul sitului.
Un alt factor ce afectează negativ dinamica demografică la nivelul comunităților analizate
este migrația. Potrivit datelor oficiale raportate de Institutul Național de Statistică în toți anii
analizați există o balanță migrațională negativă, persoanele ce pleacă din zonă fiind mai numeroase
decât cele ce se mută cu domiciliul aici. Potrivit datelor INS, numai în anul 2017 din cele 17 UATuri au plecat 643 de persoane și au venit 416. Acest fenomen accentuează fenomenul de îmbătrânire
a populației, în condițiile în care persoanele care pleacă sunt, de regulă, persoane tinere în căutare
de loc de muncă, sau un nivel superior de educație, iar persoanele ce vin în zonă sunt persoane
vârstnice, cu statut de pensionari.
Tabel nr. 383 - Migraţie: Stabiliri de resedinţă în localităţile aflate în interiorul ariei
naturale protejate, județul Călărași
Nr

Localitate

1

Olteniţa
Alexandru
Odobescu

2

An de referinţă 2010

An de analizat 2017

184

165

4

10
444

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Chiselet
Ciocăneşti
Cuza Vodă
Dorobanţu
Frăsinet
Grădiştea
Gurbăneşti
Independenţa
Mânăstirea
Săruleşti
Sohatu
Spanţov
Ulmeni
Ulmu
Valea Argovei
Total

14
86
7
19
31
12
12
5
26
24
5
27
20
10
7
493

10
72
4
12
9
20
16
6
8
17
9
26
12
10
10
416

Tabel nr. 384 - Migraţie: Plecări de resedinţă în localităţile aflate în interiorul ariei
naturale protejate, județul Călărași
Nr

Localitate

1

Olteniţa
Alexandru
Odobescu
Chiselet
Ciocăneşti
Cuza Vodă
Dorobanţu
Frăsinet
Grădiştea
Gurbăneşti
Independenţa
Mânăstirea
Săruleşti
Sohatu
Spanţov
Ulmeni
Ulmu
Valea Argovei
Total

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

An de referinţă 2010

An de analizat 2017

350

224

14
32
24
28
22
24
29
17
19
51
28
25
34
35
13
27
772

8
16
22
23
21
11
24
13
21
30
59
72
30
24
18
27
643

445

În fiecare din cele 17 unități administrative din interiorul sitului funcționează cel puțin câte
o școală primară și una gimnazială (în cele mai multe cazuri aceeași), totalizând un număr de 6375
de elevi. La aceștia se adaugă 1770 copii de grădiniță. Orașul Oltenița și comunele Grădiștea,
Mânăstirea, Sărulești și Ulmu organizează și studii liceale, totalizând 2185 elevi, dintre care 2071
sunt în Oltenița. De asemenea, tot în orașul Oltenița se organizează și învățământ profesional pentru
389 elevi.

UAT
Olteniţa
Alexandru
Odobescu
Chiselet
Ciocăneşti
Cuza Vodă
Dorobanţu
Frăsinet
Grădiştea
Gurbăneşti
Independenţa
Mânăstirea
Săruleşti
Sohatu
Spanţov
Ulmeni
Ulmu
Valea Argovei
Total

Tabel nr. 385 - Distribuția elevilor pe nivel educațional
Grădinițe Inv primar Inv gimnazial Inv. profesional
Inv. liceal
546
1057
833
389
2071
70
80
78
66
62
53
112
28
103
101
108
62
120
103
31
47
1770

119
152
152
172
120
74
177
44
174
230
203
155
290
197
40
119
3475

111
142
157
135
96
65
161
62
114
235
128
117
218
173
59
94
2900

35

45
5

29
389

2185

În privința gospodăriilor, în anul 2017, în toate cele 17 unități administrativ teritoriale vizate
de studiu figurau 35473 de gospodării, o treime fiind în Oltenița. Comparativ cu anul 2010 numărul
gospodăriilor a crescut în ciuda fenomenului de scădere demografică și îmbătrânire a populației.
Fără excepții, în fiecare UAT numărul gospodăriilor a fost mai mare în 2017, comparativ cu 2010.
Comunele cu creșteri substanțiale ale numărului de locuințe sunt Chișileț, Spanțov și Cuza Vodă.

UAT

Tabel nr. 386 - Dinamica numărului de gospodarii
2010
2017
% variație

Olteniţa

9499

10137

7%

Alexandru Odobescu

1311

1387

6%

Chiselet

1248

1465

17%

Ciocăneşti

1908

2013

6%

Cuza Vodă

1784

2066

16%

Dorobanţu

1601

1678

5%

446

UAT

2010

2017

% variație

Frăsinet

1025

1057

3%

Grădiştea

2072

2173

5%

Gurbăneşti

864

903

5%

Independenţa

1492

1543

3%

Mânăstirea

2133

2265

6%

Săruleşti

1243

1305

5%

Sohatu

1632

1789

10%

Spanţov

1402

1643

17%

Ulmeni

1544

1703

10%

Ulmu

1020

1019

0%

Valea Argovei

1215

1327

9%

Total

32993

35473

8%

Utilități publice
Din perspectiva utilităților publice se remarcă doar dezvoltarea rețelei de alimentare cu apă
potabilă și parțial serviciile de canalizare care acoperă numai 3 localități: Oltenița, Cuza Vodă și
Mânăstirea. Independența este singura localitate fără rețea de apă, la care se adaugă Sohatu și
Frăsinet care au o rețea de apă puțin dezvoltată. Serviciile de furnizare gaze naturale nu există, cu
excepția Municipiului Oltenița.
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Judeţ

Călărași

Tabel nr.
Localitate
Olteniţa
Alexandru
Odobescu
Chiselet
Ciocăneşti
Cuza Vodă
Dorobanţu
Frăsinet
Grădiştea
Gurbăneşti
Independența
Mânăstirea
Săruleşti
Sohatu
Spanţov
Ulmeni
Ulmu
Valea
Argovei
Total

387 – Utilităţi publice din anul 2018, pentru localităţile aflate în interiorul ariei naturale protejate
apă canalizare
stație de epurare încălzire cu lemne încălzire cu gaz colectare deșeuri telefone fixă și mobilă
da da
da
nu
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
nu
da
da
da
da
da
da

nu
nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
nu

nu
nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
nu

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

da
da

nu
nu

nu
nu

da
da

nu
nu

da
da

da
da

Utilitățile publice au un grad mare de dezvoltare în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă, însă canalizarea şi alimentarea cu gaze naturale
sunt slab sau deloc dezvoltate. Acest lucru determină o dependență majoră a populației locale față de resursele lemnoase din interiorul sau
proximitatea ariei protejate.
Efective de animale
Creșterea animalelor reprezintă, alături de cultivarea pământului principala activitate economică de subzistență. Datele de la ultimul
recensământ agricol din 2010 sugerează că populația din interiorul ariei naturale are aproape toate tipurile de animale. Dintre localitățile din sit se
448

remarcau la nivelul anului 2010 comunele Grădiștea și Cuza Vodă pentru numărul de bovine și ovine și Gurbănești pentru numărul mare de păsări 1,5
milioane.
Tabel nr. 388 - Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, referitor la anul 2010 (conform Recensământului
Agricol 2010)
UAT
Bovine Ovine Caprine
Porcine
Păsări
Cabaline
Olteniţa

1276

1569

508

917

17655

115

Alexandru Odobescu

141

2183

400

1212

19370

186

Chiselet

383

798

202

1143

26176

268

Ciocăneşti

303

1985

482

2737

38063

149

Cuza Vodă

1405

1799

392

1792

32828

137

Dorobanţu

256

1018

170

1554

20578

136

Frăsinet

123

1030

520

1171

11741

95

Grădiştea

1244

9969

581

2850

35921

245

Gurbăneşti

114

673

1376

705

1512799

86

Independenţa

431

2963

839

1726

27900

173

Mânăstirea

125

1341

444

2141

27866

248

Săruleşti

172

1851

901

4693

22929

123

Sohatu

272

2979

1018

1994

24349

305

Spanţov

87

934

142

1690

24957

177

Ulmeni

83

1362

460

1803

33206

178

Ulmu

42

1372

569

924

17656

85

Valea Argovei

115

705

1136

1138

20417

137

449

Se remarcă o preferință teritorială pentru anumite tipuri de animale. Astfel, în timp ce
Gurbănești, Valea Argovei, Sohatu, Sărulești și Independența se remarcă printr-un număr mare de
caprine, comunele Grădiștea, Alexandru Odobescu se remarcă printr-o preferință majoră pentru
ovine. Cel mai mare număr de bovine se regăsește la nivelul comunităților Cuza Vodă, Grădiștea și
Oltenița. Aceste trei tipuri de animale determină practici diferite de pășunat și utilizare a pajiștilor
din interiorul sau proximitatea ariei protejate.

Principalele
categorii de
animale

Bovine

Porcine

Ovine

Tabel nr. 389 - Situația efectivelor de animale
Număr de animale
Judeţ
Localitate
Aduse din altă
Permanente
localitate
0
Ciocăneşti
303

Călăraşi

Călăraşi

Călăraşi

Cuza Vodă
Dorobanţu
Frăsinet
Grădiştea
Gurbăneşti
Independenţa
Mânăstirea
Săruleşti
Sohatu
Spanţov
Ulmeni
Ulmu
Valea Argovei

1405
256
123
1244
114
431
125
172
272
87
83
42
115

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ciocăneşti

2737

Cuza Vodă
Dorobanţu
Frăsinet
Grădiştea
Gurbăneşti
Independenţa
Mânăstirea
Săruleşti
Sohatu
Spanţov
Ulmeni
Ulmu
Valea Argovei

1792
1554
1171
2850
705
1726
2141
4693
1994
1690
1803
924
1138

Ciocăneşti

1985

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cuza Vodă
Dorobanţu

1799
1018

0
0
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Pasari

Călăraşi

Frăsinet
Grădiştea
Gurbăneşti
Independenţa
Mânăstirea
Săruleşti
Sohatu
Spanţov
Ulmeni
Ulmu
Valea Argovei

1030
9969
673
2963
1341
1851
2979
934
1362
1372
705

Ciocăneşti

38063

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cuza Vodă
Dorobanţu
Frăsinet
Grădiştea
Gurbăneşti
Independenţa
Mânăstirea
Săruleşti
Sohatu
Spanţov
Ulmeni
Ulmu
Valea Argovei

32828
20578
11741
35921
1512799
27900
27866
22929
24349
24957
33206
17656
20417

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Date privind activitățile economice
Dat fiind faptul că în interiorul ariei naturale protejate nu există comunităţi umane analiza
activităţilor economice se va realiza doar la nivelul comunităţilor din proximitatea acesteia. Datele
prezentate conturează profilul economic al zonei şi fundamentează dinamica presiunilor antropice
de natură economică asupra stării de conservare a speciilor şi habitatelor.
Date privind activitățile economice pentru localităţile aflate în interiorul ariei naturale
protejate
În interiorul ariei protejate nu există comunităţi unde să fie înregistrate firme sau puncte de
lucru ale acestora.
Datele INS privind dinamica numărului de salariaţi şi a şomerilor indică substanţiale
disparităţi locale ale nivelului de dezvoltare economică. Astfel, două treimi din salariații din aria
protejată se află în Mun. Oltenița. Nici o comună nu depășește 500 de salariați, iar jumătate dintre
localități au mai puțin de 200 de salariați. În medie, numărul de salariați a crescut ușor față de 2010.
Numărul de șomeri continuă să fie ridicat încă din 2010, iar în localități precum

Chiselet,

Mânăstirea și Spanțov având mai mulți șomeri decât salariați. Acest lucru indică existența unui
nivel ridicat de sărăcie, în special la nivelul acestor comunități.
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Tabel nr. 390 – Evoluția numărului de salariați și de șomeri
Rap salariați/

UAT

Salariați 2010

Salariați 2016

% salariați 2016

Șomeri 2010

Șomeri 2016

% șomeri

Oltenița

5697

5782

64%

696

360

18%

16.1

Alexandru Odobescu

133

123

1%

30

10

0%

12.3

Chiselet

154

156

2%

366

308

15%

0.5

Ciocăneşti

375

483

5%

79

62

3%

7.8

Cuza Vodă

318

355

4%

85

37

2%

9.6

Dorobanţu

261

168

2%

61

31

2%

5.4

Frăsinet

92

56

1%

55

46

2%

1.2

Grădiştea

307

335

4%

128

42

2%

8.0

Gurbăneşti

111

72

1%

39

24

1%

3.0

Independenţa

208

276

3%

31

15

1%

18.4

Mânăstirea

336

245

3%

183

317

16%

0.8

Săruleşti

218

228

3%

79

194

10%

1.2

Sohatu

142

93

1%

71

80

4%

1.2

Spanţov

145

123

1%

324

196

10%

0.6

Ulmeni

186

270

3%

239

178

9%

1.5

Ulmu

116

145

2%

36

30

1%

4.8

Valea Argovei

183

142

2%

58

97

5%

1.5

Total

8982

9052

100%

2560

2027

100%

4.5

șomeri 2016
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În ceea ce privește economia locală datele indică de asemenea disparități în ceea ce privește
manifestarea dezvoltarea economică. Se remarcă o disparitate importantă între Oltenița și restul
celorlalte comune. Oltenița are aproape jumătate din agenții economici din interiorul sitului și două
treimi din totalul angajaților. Cele mai puțin dezvoltate comunități sunt Alexandru Odobescu,
Chiselet, Frăsinet, Gurbănești, Ulmu și Valea Argovei.
Tabel nr. 391 - Distribuția actorilor economici pe localități
Agenți economici
Angajați sector privat
Nr. agenți economici

%

Nr. Angajați

%

Oltenița

2096

47%

3919

66%

Alexandru Odobescu

77

2%

22

0%

Chiselet

103

2%

93

2%

Ciocăneşti

259

6%

317

5%

Cuza Vodă

208

5%

286

5%

Dorobanţu

167

4%

109

2%

Frăsinet

69

2%

21

0%

Grădiştea

250

6%

220

4%

Gurbăneşti

62

1%

41

1%

Independenţa

149

3%

209

4%

Mânăstirea

234

5%

129

2%

Săruleşti

217

5%

148

2%

Sohatu

132

3%

48

1%

Spanţov

133

3%

43

1%

Ulmeni

111

2%

184

3%

Ulmu

67

1%

59

1%

Valea Argovei

137

3%

97

2%

Total

4471

100%

5945

100%

Se poate observa că în cele 17 UAT-uri sunt 4471 de agenți economici și 5945 salariați, cu
alte cuvinte raportul Angajatori - Salariați este de 1,3 adică relativ puține persoane angrenate în
activitatea economică a companiilor.
Analiza detaliată privind principalele domenii economice din aria protejată indică o
prevalență clară a activităților legate agricultură (949 angajați), fabricarea mobilei (528 angajați)și
comerț (431 angajați în domeniul comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
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predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun). De asemenea, un alt domeniu în care întâlnim
mai mulți angajați este cel al construcțiilor (300 de angajați).
Din perspectiva obiectivelor de conservare a biodiversității la nivelul sitului rămân trei
activități economice de bază şi anume agricultura, creșterea animalelor şi acvacultură, ramuri
economice ce valorifică resursele naturale din interiorul şi proximitatea ariei protejate.
Tabel nr. 392 - Număr angajați pe domenii de activitate
Cod CAEN/Număr de angajați pe domenii de activitate

Total

CAEN: 111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor
producătoare de semințe oleaginoase

949

CAEN: 3109 - Fabricarea de mobila n.c.a.

528

CAEN: 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

431

CAEN: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

300

CAEN: 5229 - Alte activitati anexe transporturilor

258

CAEN: 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

239

CAEN: 1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp

229

CAEN: 1412 - Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru

186

CAEN: 8010 - Activitati de protectie si garda

155

CAEN: 1071 - Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor de patiserie

126

CAEN: 150 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea
animalelor)

115

CAEN: 4321 - Lucrari de instalatii electrice

102

CAEN: 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții
al echipamentelor sanitare

77

CAEN: 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare

74

CAEN: 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase

73

CAEN: 4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor
derivate

70

CAEN: 4211 - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

68

CAEN: 4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

67

CAEN: 141 - Cresterea bovinelor de lapte

65

CAEN: 5610 - Restaurante

65
454

Cod CAEN/Număr de angajați pe domenii de activitate
CAEN: 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

Total
62

CAEN: 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor
metalice

60

CAEN: 3011 - Constructia de nave si structuri plutitoare

59

CAEN: 4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a
celor pentru vopsit, in magazine specializate

52

CAEN: 1413 - Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

51

CAEN: 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

50

CAEN: 8559 - Alte forme de invatamantn.c.a.

50

CAEN: 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine
specializate

49

CAEN: 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a

49

CAEN: 322 - Acvacultura in ape dulci

48

CAEN: 4729 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine
specializate
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CAEN: 161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

38

CAEN: 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

38

CAEN: 8130 - Activitati de intretinere peisagistica

34

CAEN: 4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului
neprelucrat

33

CAEN: 146 - Cresterea porcinelor

31

CAEN: 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

30

CAEN: 4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in
magazine specializate

30

CAEN: 4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine
specializate

29

CAEN: 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate

29

CAEN: 147 - Crestereapasarilor

28

CAEN: 1610 - Taierea si rindeluirea lemnului

28

CAEN: 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor

28

CAEN: 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

28

CAEN: 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

26
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Cod CAEN/Număr de angajați pe domenii de activitate
CAEN: 4931- Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Total
26

CAEN: 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul
fiscal

25

CAEN: 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat

24

CAEN: 4399 - Alte lucrari speciale de constructiin.c.a.

23

CAEN: 7500 - Activitati veterinare

21

CAEN: 8610 - Activitati de asistenta spitaliceasca

21

CAEN: 4642 - Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

20

CAEN: 2221 - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

18

CAEN: 4751 - Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate

16

CAEN: 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

15

CAEN: 4762 - Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine
specializate

15

CAEN: 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

15

CAEN: 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata

14

CAEN: 312 - Pescuitul in ape dulci

13

CAEN: 4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor
de uz casnic n.c.a., in magazine specializate

12

CAEN: 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

12

CAEN: 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

12

CAEN: 8553 - Scoli de conducere (pilotaj)

12

CAEN: 321 - Acvacultura maritima

11

CAEN: 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

11

CAEN: 4690 - Comert cu ridicata nespecializat

11

CAEN: 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

11

CAEN: 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

11

CAEN: 6622 - Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari

11

CAEN: 210 - Silvicultură și alte activități forestiere

10

CAEN: 1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

10

CAEN: 2410 - Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

10

CAEN: 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

10

CAEN: 8621 - Activitati de asistenta medicala generala

10
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Cod CAEN/Număr de angajați pe domenii de activitate

Total

CAEN: 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

9

CAEN: 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal

9

CAEN: 2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

9

CAEN: 2931 - Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si
pentru motoare de autovehicule

9

CAEN: 4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine
specializate

9

CAEN: 9602 - Coafura si alte activitati de infrumusetare

9

CAEN: 5320 - Alte activitatipostale si de curier

8

CAEN: 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

7

CAEN: 4646 - Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

7

CAEN: 4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin
Internet

7

CAEN: 4799 - Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor,
chioscurilor si pietelor

7

CAEN: 7911 - Activitati ale agentiilor turistice

7

CAEN: 8121 -Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor

7

CAEN: 9200 - Activitati de jocuri de noroc si pariuri

7

CAEN: 1721 - Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si
carton

6

CAEN: 3250 - Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator

6

CAEN: 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

6

CAEN: 4634 - Comert cu ridicata al bauturilor

6

CAEN: 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru
instalatii sanitare si de incalzire

6

CAEN: 4772 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine
specializate

6

CAEN: 6190 - Alte activitati de telecomunicatii

6

CAEN: 6492 - Alte activitati de creditare

6

CAEN: 7120 - Activitati de testare si analize tehnice

6

CAEN: 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos

5

CAEN: 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate

5
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Cod CAEN/Număr de angajați pe domenii de activitate

Total

CAEN: 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderin.c.a.

5

CAEN: 220 - Exploatare forestieră

4

CAEN: 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a

4

CAEN: 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic

4

CAEN: 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4

CAEN: 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4

CAEN: 4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

4

CAEN: 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

4

CAEN: 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

4

CAEN: 7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate

4

CAEN: 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții

3

CAEN: 3212 - Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase

3

CAEN: 4221 - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

3

CAEN: 4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii
prime textile si cu semifabricat

3

CAEN: 4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

3

CAEN: 4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor

3

CAEN: 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

3

CAEN: 4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine
specializate

3

CAEN: 4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in
magazine specializate

3

CAEN: 7912 - Activitati ale tur-operatorilor

3

CAEN: 8122 - Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport,
masini si utilaje industriale

3

CAEN: 125 - Cultivarea arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi
fructiferi

2

CAEN: 1061 - Fabricarea produselor de morarit

2

CAEN: 1512 - Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de
harnasament

2

CAEN: 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice

2
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Cod CAEN/Număr de angajați pe domenii de activitate

Total

CAEN: 4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine
specializate

2

CAEN: 4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu
amanuntul al animalelor de companie si al hranei pentru acestea, in magazine
specializate

2

CAEN: 4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

2

CAEN: 5590 - Alte servicii de cazare

2

CAEN: 6020 - Activitati de difuzare a programelor de televiziune

2

CAEN: 6120 - Activitati de telecomunicatii prin retelefara cablu (exclusiv prin satelit)

2

CAEN: 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

2

CAEN: 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

2

CAEN: 7111 - Activități de arhitecutră

2

CAEN: 7420 - Activitati fotografice

2

CAEN: 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

2

CAEN: 9313 - Activitati ale centrelor de fitness

2

CAEN: 113 - Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor

1

CAEN: 1051 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

1

CAEN: 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

1

CAEN: 1107 - Productia de bauturiracoritoare nealcoolice, productia de ape minerale si
alte ape imbuteliate

1

CAEN: 1722 - Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton

1

CAEN: 2591 - Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

1

CAEN: 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri

1

CAEN: 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

1

CAEN: 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

1

CAEN: 3312 - Repararea masinilor

1

CAEN: 3315 - Repararea si intretinerea navelor si barcilor

1

CAEN: 3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz
pentru recuperarea materialelor

1

CAEN: 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

1

CAEN: 4511 - Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

1
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Cod CAEN/Număr de angajați pe domenii de activitate

Total

CAEN: 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun

1

CAEN: 4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

1

CAEN: 4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de
telecomunicatii

1

CAEN: 4661 - Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor

1

CAEN: 4761 - Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate

1

CAEN: 4782 - Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat
prin standuri, chioscuri si piete

1

CAEN: 4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

1

CAEN: 4932 - Transporturi cu taxiuri

1

CAEN: 5222 - Activitati de servicii anexe transportului pe apa

1

CAEN: 5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor

1

CAEN: 5911 - Activitati de productie cinematografica, video si de programe de
televiziune

1

CAEN: 6399 - Alte activitati de servicii informationalen.c.a.

1

CAEN: 6619 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de
asigurarisifonduri de pensii

1

CAEN: 6831 - Agentii imobiliare

1

CAEN: 7219 - Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

1

CAEN: 7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)

1

CAEN: 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri
tangibile

1

CAEN: 8129 - Alte activitati de curatenien.c.a.

1

CAEN: 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)

1

CAEN: 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

1

CAEN: 9603 - Activitati de pompe funebre si similare

1

CAEN: 9700 - Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal
casnic

1

4.1.2 Factorii interesați
Analiza factorilor interesați permite identificarea a cel puțin patru categorii de actori și anume:
actori publici naționali (precum Ministerul Mediului, Apele Române, Agenția Națională de Protecția
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Mediului, etc.), actori publici locali (precum Agenția Județeană pentru Protecția Mediului, consiliile
locale sau instituțiile de învățământ), organizații private non-profit (ONG-uri cu rol în domeniul
protecției mediului), populația și actorii economici activi la nivel local.
Tabel nr. 393 - Tabel centralizator al celor mai importanți factori interesaţi, care se
manifestă şi implică cu privire la aria naturală protejată
Nr. Denumire factor interesat
Tip
Aria de interes
Protecția mediului,
1

Ministerul Mediului, Apelor şi

Autoritatea centrală pentru

managementul fondului

Pădurilor

protecția mediului

forestier şi cinegetic şi
gospodărirea apelor

2

3

4

Agenția pentru Protecția

Autoritatea competentă

Mediului Călărași

pentru protecția mediului

Garda Națională de Mediu –
Comisariatul Județean Călărași
Consiliul Județean Călărași

Instituție publică
Administrația publică
județeană

Protecția mediului

Protecția mediului

Administrație

Consiliile Locale ale celor 17
5

UAT-uri din Aria Naturală

Autoritate publică

Administrație

Instituție publică

Educație

Protejată
Instituții școlare și preșcolare
6

din cele 17 UAT-uri din Aria
Naturală Protejată
Comunităţile locale ce se

7

găsesc pe teritoriul sau în
vecinătatea ariilor naturale

Modul în care ariile
Comunitatea locală

protejate vizate
Asociația Județeană a
8

Vânătorilor și Pescarilor
Sportivi Călăraşi

9
10

Direcţia pentru Agricultură a
Judeţului Călăraşi
Organizații non-

influențează utilizarea/
exploatarea proprietăţilor
pe care le deţin.

Persoană juridică
neguvernamentală, de drept
privat, apolitică, fără scop

Vânătoare/Pescuit

lucrativ
Instituție publică

Agricultură

ONG

Conservarea naturii
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guvernamentale de conservare
a naturii
Condițiile asociate

11

Firmele/agenţii economici cu
activităţi în zona ariilor vizate

statutului de sit Natura
Agenți economici

2000, ce influențează
modul în care își
desfășoară activitățile.

12

13

Asociații si societăţi
agricole/fermieri

Asociația Echilibru

Agenția Națională pentru Arii
14

Naturale Protejate cu Serviciul
Teritorial Călărași

Societăţi agricole/fermieri

Agricultura

Titularul proiectului de

Managementul şi

elaborare a planului de

protecţia ariilor naturale

management al ariilor

protejate vizate de

naturale protejate vizate

proiect
Managementul şi

Administratorul siturilor

protecţia ariilor naturale

Natura 2000

protejate vizate de
proiect

Rezultatele analizei factorilor interesaţi din punctul de vedere al cunoştinţelor, atitudinilor, şi
interesului acestora, referitor la valorile biodiversităţii şi resursele naturale ale ariei protejate sunt
prezentate centralizat în următorul tabel:
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Tabel nr. 394 - Analiza factorilor interesați I

Nr. Denumire factor
interesat
1.

2.

3.

4.

Domeniul de
interes

Cunoștințe
Calificativ

Descriere

Atitudini
Calificativ

Descriere

Practici
Calificativ

Descriere

Ministerul
Protejarea și
Mediului, Apelor şi conservarea
Pădurilor
speciilor şi
habitatelor din
interiorul ariei
protejate
Reglementarea
şi administrarea
resurselor de
apă şi forestiere
Consiliul Județean Administrație
Călăraşi

Mare

Cunoaște
limitele sitului,
speciile
(inclusiv
habitatele
aferente
acestora)
pentru care a
fost declarat

Pozitiv

Realizează
acțiuni de
informare

Pozitiv

Asigurarea respectării
prevederilor planului de
management

Mediu

Neutru

Lipsa asumării unui rol
activ

Scăzut

Interes şi
informaţii
minimale
Interes şi
informaţii
minimale

Negativ

Administrația
Publică Locală –
primăriile și
consiliile locale ale
localităților de pe
raza sitului
Agenția Națională
pentru Arii
Naturale
Protejate –
Serviciul Teritorial

Interes şi
informaţii
minimale
Interes şi
informaţii
minimale

Negativ

Lipsa asumării unui rol
activ

Cunoaște
localizarea
siturilor,
speciile și
habitatele

Pozitiv

Realizează
acțiuni de
informare,
conștientizare
și

Pozitiv

Analiza riguroasă pentru
acordare actelor de
reglementare –
avize/acorduri/autorizații
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Clarificarea
regulilor de
amenajare a
teritoriului

Protejarea și
Mare
conservarea
speciilor şi
habitatelor din
interiorul ariilor

Neutru

Călărași

protejate

5.

Garda Națională de
Mediu –
Comisariatul
Călăraşi

Protejarea și
conservarea
speciilor şi
habitatelor din
interiorul ariei
protejate

Mediu

6.

Garda Forestieră
Călăraşi

Mediu

7.

Administrația
Națională Apele
Române

Protejarea și
conservarea
speciilor şi
habitatelor din
interiorul ariei
protejate
Managementul
resurselor de
apă

8.

Agenția Națională
pentru Pescuit și
Acvacultură
Agenţia Naţională
de Îmbunătăţiri
Funciare -

Managementul
resurselor
piscicole
Managementul
resurselor de
apă

Scăzut

9.

Mediu

Scăzut

pentru care au
fost declarate
Cunoaște
limitele sitului,
speciile
(inclusiv
habitatele
aferente
acestora)
pentru care a
fost declarat
Interes şi
informaţii
medii despre
situl Natura
2000
Interes şi
informaţii
medii despre
situl Natura
2000
Interes şi
informaţii
minimale
Interes şi
informaţii
minimale

reglementare
Pozitiv

Realizează
acțiuni de
control

Pozitiv

Controlează existența
actelor de reglementare și
respectarea acestora

Pozitiv

Realizează
acțiuni de
informare și
control

Pozitiv

Controlează respectarea
legislației din domeniul
silvic și cinegetic

Neutru

Interes şi
informaţii
medii

Mediu

Controlează respectarea
legislației din domeniul
resurselor de apă

Neutru

Interes şi
informaţii
minimale
Interes şi
informaţii
minimale

Negativ

Lipsa asumării unui rol
activ

Negativ

Lipsa asumării unui rol
activ

Neutru
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10.

Călăraşi
Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru
Agricultură
Călăraşi

Agricultură

Mediu

Interes şi
informaţii
medii despre
situl Natura
2000
Interes şi
informaţii
medii despre
situl Natura
2000

Pozitiv

Interesați de
domeniul
protecției
mediului

Negativ

Consideră situl Negativ
Natura 2000
ca ceva
restrictiv

Mediu

11.

RomSilva

Managementul
resurselor
forestiere

Mediu

12.

Asociația
Județeană a
Vânătorilor și
Pescarilor Sportivi
- Călăraşi

Managementul
resurselor
cinegetice

Mediu

Interes şi
informaţii
minimale
despre situl
Natura 2000

Negativ

Consideră situl Negativ
Natura 2000
ca ceva
restrictiv

13.

Subvenții,
compensații,
restricții

Scăzut

exploataţii
agricoleagricultură
intensivă

Scăzut

Informaţii
minimale
despre situl
Natura 2000
Informaţii
minimale
despre situl
Natura 2000

Negativ

14.

Proprietarii de
terenuri din
interiorul ariei
protejate
Societăţi agricole

Consideră situl Negativ
Natura 2000
ca ceva
restrictiv
Consideră situl Negativ
Natura 2000
ca ceva
restrictiv

15.

Firmele/agenţii

Economic

Scăzut

Interes şi

Negativ

Negativ

Consideră situl Negativ

Asigurarea respectării
prevederilor planului de
management

Management forestier
fără a ţine cont de nevoile
de conservare a speciilor
de păsări pentru care situl
Natura 2000 a fost
desemnat
Management cinegetic
fără a ţine cont de nevoile
de conservare a speciilor
de păsări pentru care situl
Natura 2000 a fost
desemnat
Nu sunt obișnuiți cu
respectarea condițiilor
generate de existența
sitului Natura 2000
Utilizare de substanţe
chimice pentru
egricultură. Monoculturi
mecanizate pe suprafeţe
largi.
Nu sunt obișnuiți cu
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16.

economici cu
activităţi pe
teritoriul ariei
naturale protejate şi
în vecinătatea
acesteia
Comunităţile locale din vecinătatea
sitului

informaţii
minimale

respectarea condițiilor
generate de existența
sitului Natura 2000

Consideră situl Negativ
Natura 2000
ca ceva
restrictiv
Interes pentru Pozitiv
ore parctice şi
activităţi
aplicative.

Nu sunt obișnuiți cu
respectarea condițiilor
generate de existența
sitului Natura 2000
Activităţi ocazionale de
protecţia mediului
Interes pentru parteneriate
pe problematica de
mediu.
Lipsa asumării unui rol
activ

Scăzut

Interes şi
informaţii
minimale

Negativ

cunoştinţe de
spre specii şi
habitate
(profesori
ştiinţele
naturii)
Interes şi
informaţii
minimale

Favorabilă

Neutru

Interes şi
informaţii
minimale

Cunoaște
localizarea
siturilor,
speciile și
habitatele
pentru care au
fost declarate

Pozitiv

Reglementează Pozitiv
activitățile
desfășurate în
arealul
siturilor
Natura 2000

17.

Unităţi şcolare din
proximitatea ariei
protejate

Educaţie

Mediu

18.

Societăţi
comerciale din
proximitatea ariei
protejate
Agenția pentru
Protecția Mediului
Călăraşi

Economic

Scăzut

19.

Natura 2000
ca ceva
restrictiv

Reglementarea Mare
activităților din
interiorul ariilor
protejate

Negativ

Analiza riguroasă pentru
acordare actelor de
reglementare –
avize/acorduri/autorizații
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Tabel nr. 395 - Analiza factorilor interesați II
Categorii de factori
Natura relației dintre părțile
Aspecte pozitive şi oportunități
Aspecte care necesită atenţie;
interesaţi
interesate şi aria protejată
de cooperare şi colaborare
amenințări şi probleme
Autorități de mediu, de reglementare și control activități
Asigură sprijin pentru instituția
Reglementarea raporturilor cu
Implementarea politicilor de
Ministerul Mediului,
responsabilă de managementul ariei gestionarii unor activități din
mediu, a apelor și pădurilor la
Apelor și Pădurilor
protejată cu scopul accesării
vecinătatea și din aria protejată, cu
nivel național.
diverselor programe de finanțare
privire la legislația de mediu
Agenția Națională
Administrează unitar și eficient
Gestionarea eficientă și de comun
Comunicarea poate fi pusă în
pentru Arii Naturale
ariile naturale protejate și
acord cu factorii interesați a
dificultate de proceduri birocratice
Protejate – Serviciu
conservă habitatele naturale, flora problemelor care apar în aria
excesive
Teritorial Călărași
și fauna sălbatică din siturile
protejată și care implică colaborare
Natura 2000
Agenția pentru
Avizează solicitările de înființare Reglementarea eficientă și de comun Comunicarea poate fi pusă în
Protecția Mediului
și continuare a unor activități
acord cu factorii interesați a
dificultate de proceduri birocratice
Călăraşi
economice, monitorizează aceste
problemelor care apar în aria
excesive
activități, analizează și răspunde
protejată și care implică colaborare
reclamațiilor legate de problemele
de mediu din aria protejată
Garda Națională de
Monitorizează și sancționează
Gestionarea eficientă și de comun
Comunicarea poate fi pusă în
Mediu – Comisariatul nerespectarea prevederilor legale
acord a problemelor care apar în aria dificultate de proceduri birocratice
Județean din Călăraşi
cu privire la activități care se
protejată și care implică colaborare
excesive
desfășoară în vecinătatea și în aria
protejată
Garda Forestieră
Monitorizează și sancționează
Gestionarea eficientă și de comun
Comunicarea poate fi pusă în
Călăraşi
nerespectarea prevederilor legale
acord a problemelor care apar în aria dificultate de proceduri birocratice
cu privire la activitățile care se
protejată și care implică colaborare
excesive
desfășoară în domeniul silvic și

Importanță

Ridicată

Ridicată

Ridicată

Ridicată

Ridicată
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Categorii de factori
interesaţi

Administrația
Națională Apele
Române

Agenția Națională
pentru Pescuit și
Acvacultură
Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare Filiala Teritorială
Călăraşi

Consiliul Județean
Călăraşi

Natura relației dintre părțile
interesate şi aria protejată
cenegetic în vecinătatea și în aria
protejată
Gestionează resursele de apă din
aria protejată și din vecinătatea
acesteia

Crearea de strategii, politici și
reglementări pentru domeniul
pisciculturii
Exploatează, administrează,
întreţine şi repară amenajările de
îmbunătăţiri funciare din
domeniul public sau privat al
statului, din vecinătatea și din aria
protejată
Realizează și implementează
politici de dezvoltare economică
și socială la nivelul județului, ce
pot avea un impact asupra ariei
protejate, emite certificate de
urbanism pentru proiectele ce se

Aspecte pozitive şi oportunități
de cooperare şi colaborare

Aspecte care necesită atenţie;
amenințări şi probleme

Importanță

Gestionarea eficientă și de comun
Vizarea unor obiective cu implicații
acord a problemelor care apar în aria contradictorii, fără a lua în
protejată și care implică colaborare
considerare perspectiva celeilalte
părți - realizarea de lucrări de
întreținere în perioade de cuibărit,
distrugerea unor habitate prin
lucrări de întreținere sau construcție
a unor noi facilități și altele
asemenea
Informarea asupra celor mai bune
Necoroborarea unor reglementări cu
practice de exploatare durabilă a
obiectivele de conservare specifice
resursei piscicole
ariei protejate
Implementarea politicilor de
Necoroborarea unor reglementări cu
îmbunătățiri funciare astfel încât să
obiectivele de conservare specifice
nu fie afectate obiectivele de
ariei protejate
conservare

Ridicată

Politicile și investițiile planificate de
Consiliile Judeţene pot asigura
dezvoltarea valențelor turistice ale
ariei protejate, reducerea
impacturilor negative - de exemplu
prin investiții în sisteme de

Ridicată

Investițiile în dezvoltarea
economică a localităților, între care
dezvoltarea infrastructurii rutiere,
dezvoltarea agriculturii, dezvoltarea
unor sectoare economice care pot
intra în contradicție cu obiectivele

Medie

Scăzută
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Categorii de factori
interesaţi

Administrația Publică
Locală – primăriile și
consiliile locale ale
localităților de pe raza
sitului

Natura relației dintre părțile
interesate şi aria protejată
doresc a fi realizate în aria
protejată și în vecinătatea acesteia

Aspecte pozitive şi oportunități
de cooperare şi colaborare
gestionare a deșeurilor

Aspecte care necesită atenţie;
amenințări şi probleme
de conservare specifice ariei
protejate

Administrație publică locală
Realizarea investițiilor cu respectarea Realizarea de investiții care să
cerințelor de conservare a mediului
afecteze obiectivele de conservare

Importanță

Gestionează planificarea
teritoriului la nivelul unității
administrativ teritoriale, asigură
aprobarea și avizarea diferitelor
inițiative - modernizarea unor
infrastructuri, construcții de
locuințe, dezvoltarea activităților
economice și altele asemenea
Gestionari / administratori de resurse
Este implicată în gestionarea
Prin acțiuni comune și schimb de
resurselor cinegetice din aria
informație pot fi cuantificate în mod
protejată
corect efectivele speciilor din aria
protejată

Ridicată

RomSilva Direcia
Silvică Călăraşi

Asigură servicii silvice pentru o
anumită suprafață forestieră din
aria protejată, pentru care sunt
necesare avize

Ridicată

Firme/agenţi
economici cu activităţi
pe teritoriul sitului

Posibili parteneri și susținător ai
unor activități în folosul ariei
protejate

Asociația Județeană a
Vânătorilor și
Pescarilor Sportivi
Călăraşi

Supraestimarea efectivelor speciilor
din aria protejată înseamnă fixarea
unor cote iraționale de vânătoare și
afectează existența resurselor pe
termen lung
Colaborarea asigură exploatarea
Unele prezintă riscul afectării
resurselor în mod durabil și
obiectivelor de conservare, ca de
respectarea obiecivelor de conservare exemplu eliminarea arborilor în
care și-au făcut cuib speciile de
păsări
Agenți economici
Asigură locuri de muncă pentru
Dezinteres
comunitățile locale din vecinătatea
ariei protejate

Ridicată

Scăzută
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Categorii de factori
interesaţi
Natura 2000 și în
vecinătatea acestuia

Natura relației dintre părțile
interesate şi aria protejată

Societăţi agricole ce
exploatează terenurile
agricole din interiorul
ariei naturale protejate

posibili parteneri şi sustinători în
condiţiile în care se asigură acces
la plăţi compensatorii pentru
adoptarea de practici agricole
verzi.

Comunităţile locale
din vecinătatea sitului

Proprietarii de terenuri
din interiorul sitului

Unităţi şcolare din
comunităţile din
proximitatea ariei
protejate

Agenţia de Plăţi şi

Își desfășoară existența, inclusiv
prin locuire și activități specifice
în interiorul și proximitatea ariei
protejate
Utilizează resurse din perimetrul
ariei protejate - terenuri agricole,
împădurite și altele asemenea

Aspecte pozitive şi oportunități
de cooperare şi colaborare

Asigură locuri de muncă pentru
comunitățile locale din vecinătatea
ariei protejate

Comunități locale
Colaborează cu instituția
responsabilă de managementul ariei
protejată, indicând probelemele cu
care se confruntă în aria protejată
Pot desfășura propriile activități cu
respectarea obiectivelor de
conservare

Aspecte care necesită atenţie;
amenințări şi probleme

Importanță

Dezinteres

Scăzută

Unele dintre activitățile desfășurate
în aria protejată au impact negativ

Ridicată

Pot distruge componente și
echilibre ale ariei protejate din
neștiință sau în mod voit, luând în
considerare doar interese imediate,
de valorificare economică a resursei

Ridicată

Instituții de educație și cercetare
Conlucrarea în ceea ce privește
Implicare în acțiuni de educație și
Neimplicarea în activități de
educația privind protecția
conștientizare asigură multiple efecte educație și conștientizare determină
mediului a copiilor/tinerilor ce
pozitive pe termen lung
o viziune inflexibilă și negativă
locuiesc în localitățile din
asupra ariei protejate, cu remanență
vecinătatea aria protejată
în viața de adult
Alți factori interesați
Gestionează politicile de
Prin politica de subvenționare, pot fi Birocrația, lipsa fondurilor pentru

Ridicată

Ridicată
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Categorii de factori
interesaţi
Intervenţie pentru
Agricultură judeţul
Călăraşi
Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară
Călăraşi

Natura relației dintre părțile
interesate şi aria protejată
subvenționare a fermierilor ce
dețin terenuri în vecinătatea și în
aria protejată
Gestionează situațiile cadastrale
pentru terenurile din vecinătatea și
din aria protejată

Biserica Ortodoxă
Română

Poate promova comportamente
pozitive în raport cu aria protejată

Aspecte pozitive şi oportunități
de cooperare şi colaborare
descurajate activitățile agricole cu
impact negativ asupra ariei protejate

Aspecte care necesită atenţie;
Importanță
amenințări şi probleme
încurajarea activităților prietenoase
cu aria protejată

Poate oferi informații actualizate,
Acces dificil la informație, costuri
inclusiv cu coordonate spațiale, cu
ridicate, birocrație
privire la terenurile din vecinătatea și
din aria protejată
Poate oferi modele de bune practici -

Medie

Medie
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Actorii sociali cu un interes major la nivelul ariei protejate pot fi considerați cei care
în cursul ultimilor ani au solicitat eliberarea de avize pentru desfășurarea de activități în
interiorul siturilor Natura 2000. În acest sens se remarcă trei categorii importante de activități
și anume exploatare forestieră, agricultură și pescuit. Exploatarea resurselor lemnoase este o
activitate gestionată de doi actori interesați și anume Ocolul Silvic Mitreni și Ocolul Silvic
Călărași.
4.2 Utilizarea terenului
Harta utilizării terenului poate fi consultată în Anexa 11.3.14.
Lista tipurilor de utilizări ale terenului
Lista tipurilor de utilizări ale terenului, conform claselor „Corine Land Cover”, care au
fost identificate la nivelul celor 5 situri Natura 2000, este prezentată în tabelul următor:
Tabel nr. 396 - Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariilor
protejate
Cod Clasă
Suprafaţă totală
Ponderea din
Clasă CLC
CLC
ocupată [ha]
suprafaţa sitului [%]
Spațiu urban discontinuu și
112
spațiu rural
159.4196787
0.69
121
Zone industriale sau comerciale
161.1870056
0.70
Rețea de căi de comunicație și
122
27.70947015
0.12
terenuri asociate acestora
123
Porturi
10.87940075
0.05
211
Terenuri arabile neirigate
10435.48745
45.14
221
Vii
73.75505717
0.32
231
Pășuni secundare
1122.349736
4.85
242
Zone de culturi complexe
62.96666283
0.27
Zone predominant agricole în
243
amestec cu vegetație naturală
30.53596184
0.13
311
Păduri de foioase
2828.696594
12.24
321
Pășuni naturale
83.62057873
0.36
324
Zone de tranziție cu arbuști
6.365261332
0.03
411
Mlaștini
57.99830764
0.25
511
Cursuri de apă (râuri)
4108.272473
17.77
512
Acumulări de apă (lacuri)
3949.21201
17.08
Cea mai mare parte a arealului studiat este reprezentată de terenuri arabile neirigabile
(45%). Aproximativ jumătate din această suprafaţă aparţine statului (proprităţi ale fostelor
IAS-uri). Următoarele două clase de utilizare a terenurilor cupriinzând fiecare cca 17% din
suprafaţa ariei naturale protejate sunt cursurile de apă şi acumulările de apă. Acestea sunt în
proprietatea statului împreună cu o parte substanţială din zona de maluri. Ultima clasă de
utilizare a terenurilor ce se regăseşte într-o pondere semnificativă la nivelul ariei naturale
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protejate este reprezentată de pădurile de foioase (cca 12,24%). Celelalte clase de utilizare a
terenurilor se regăsesc în proporţie relativ mică acoperind suprafeţe ce reprezintă sub 1% din
înteaga suprafaţa luată în studiu (excepţie păşunile secundare ce acoperă cca 4,85%).
Lista tipurilor de utilizări ale terenului, conform claselor „Corine Land Cover”, la
nivelul fiecărei arii protejate vizate, este prezentată în tabelele următoare:
Tabel nr. 397 - Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariei naturale
protejate ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - Chiciu
Suprafaţă totală Ponderea din suprafaţa
Nr.
Clasă CLC
ocupată [ha]
sitului [%]
1. Spatiu urban discontinuu si spatiu rural
113.94
0.99
2. Zone industriale sau comerciale
153.55
1.33
Drumuri, căi ferate și spații aferente
3.
6.14
0.05
acestora
4. Porturi
10.88
0.09
5. Terenuri arabile neirigate
253.10
2.20
6. Vii
17.77
0.15
7. Pasuni secundare
534.46
4.64
8. Zone de culturi complexe
27.92
0.24
Zone ocupate în mare parte de
9. agricultură cu suprafețe semnificative de
28.52
0.25
vegetație naturală
10. Paduri de foioase
2809.44
24.39
11. Pășuni naturale
64.90
0.56
12. Zone de tranziție dintre pădure și arbuști
6.32
0.05
13. Mlastini
45.36
0.39
14. Râuri
3373.02
29.28
15. Lacuri
3906.91
33.91
TOTAL

11352.23

98,53

Tabel nr. 398 - Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariei naturale
protejate ROSPA0021 Ciocănești - Dunăre
Suprafaţă totală
Ponderea din
Nr.
Clasă CLC
ocupată [ha]
suprafaţa sitului [%]
1.
Spatiu urban discontinuu si spatiu rural
3.54
0.44
2.
Zone industriale sau comerciale
0.00
3.
Drumuri, căi ferate și spații aferente acestora
0.00
4.
Porturi
0.00
5.
Terenuri arabile neirigate
36.67
4.58
6.
Vii
0.00
7.
Pasuni secundare
19.55
2.44
8.
Zone de culturi complexe
0.00
9.
Zone ocupate în mare parte de agricultură cu
0.00
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Nr.

Clasă CLC

10.
11.
12.
13.
14.
15.

suprafețe semnificative de vegetație naturală
Paduri de foioase
Pășuni naturale
Zone de tranziție dintre pădure și arbuști
Mlastini
Râuri
Lacuri
TOTAL

Suprafaţă totală
ocupată [ha]

Ponderea din
suprafaţa sitului [%]

209.81

26.19
0.00
0.00
0.00
35.45
28.25
97.35

284.06
226.36
780.00

Tabel nr. 399 - Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariei naturale
protejate ROSPA0055 Lacul Gălățui
Suprafaţă totală
Ponderea din
Nr.
Clasă CLC
ocupată [ha]
suprafaţa sitului [%]
1.
Spatiu urban discontinuu si spatiu rural
6.75
0.83
2.
Zone industriale sau comerciale
0.00
3.
Drumuri, căi ferate și spații aferente acestora
0.00
4.
Porturi
0.00
5.
Terenuri arabile neirigate
28.31
3.48
6.
Vii
1.48
0.18
7.
Pasuni secundare
0.00
8.
Zone de culturi complexe
14.27
1.75
9.
Zone ocupate în mare parte de agricultură cu
0.00
suprafețe semnificative de vegetație naturală
10. Paduri de foioase
0.00
11. Pășuni naturale
0.00
12. Zone de tranziție dintre pădure și arbuști
0.00
13. Mlastini
0.00
14. Râuri
749.98
92.11
15. Lacuri
0.00
TOTAL
800.80
98.35
Tabel nr. 400 - Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariei naturale
protejate ROSPA0105 Valea Mostiștea
Suprafaţă totală
Ponderea din
Nr.
Clasă CLC
ocupată [ha]
suprafaţa sitului [%]
1.
Spatiu urban discontinuu si spatiu rural
82.31
1.24
2.
Zone industriale sau comerciale
70.96
1.07
3.
Drumuri, căi ferate și spații aferente acestora
1.49
0.02
4.
Porturi
0.00
5.
Terenuri arabile neirigate
1504.10
22.74
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Nr.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Clasă CLC
Vii
Pasuni secundare
Zone de culturi complexe
Zone ocupate în mare parte de agricultură cu
suprafețe semnificative de vegetație naturală
Paduri de foioase
Pășuni naturale
Zone de tranziție dintre pădure și arbuști
Mlastini
Râuri
Lacuri
TOTAL

Suprafaţă totală
ocupată [ha]
71.16
346.79
40.56

Ponderea din
suprafaţa sitului [%]
1.08
5.24
0.61
0.00

71.37
45.36
650.98
3689.64
6574.71

0.00
1.08
0.00
0.69
9.84
55.78
99.39

Tabel nr. 401 - Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariei naturale
protejate ROSPA0136 Oltenița - Ulmeni
Suprafaţă totală
Ponderea din
Nr.
Clasă CLC
ocupată [ha]
suprafaţa sitului [%]
1.
Spatiu urban discontinuu si spatiu rural
15.46
0.12
2.
Zone industriale sau comerciale
0.00
3.
Drumuri, căi ferate și spații aferente
26.11
0.21
acestora
4.
Porturi
0.00
5.
Terenuri arabile neirigate
8771.28
70.71
6.
Vii
0.00
7.
Pasuni secundare
567.22
4.57
8.
Zone de culturi complexe
0.00
9.
Zone ocupate în mare parte de agricultură
cu suprafețe semnificative de vegetație
1.77
0.01
naturală
10. Paduri de foioase
1607.71
12.96
11. Pășuni naturale
6.01
0.05
12. Zone de tranziție dintre pădure și arbuști
4.16
0.03
13. Mlastini
12.15
0.10
14. Râuri
1319.79
10.64
15. Lacuri
3.49
0.03
TOTAL
12335.15
99.44

Tabel nr. 402 - Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariei naturale
protejate IV.20. Ostrovul Haralambie
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Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Clasă CLC
Spatiu urban discontinuu si spatiu rural
Zone industriale sau comerciale
Drumuri, căi ferate și spații aferente acestora
Porturi
Terenuri arabile neirigate
Vii
Pasuni secundare
Zone de culturi complexe
Zone ocupate în mare parte de agricultură cu
suprafețe semnificative de vegetație naturală
Paduri de foioase
Pășuni naturale
Zone de tranziție dintre pădure și arbuști
Mlastini
Râuri
Lacuri
TOTAL

Suprafaţă totală
ocupată [ha]

Ponderea din
suprafaţa sitului [%]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

28.59

11.08
39.67

72.06
0.00
0.00
0.00
27.94
0.00
100.00

Tabel nr. 403 - Lista tipurilor de utilizări ale terenului la nivelul ariei naturale
protejate IV.21 Ostrovul Ciocănești
Suprafaţă totală
Ponderea din
Nr.
Clasă CLC
ocupată [ha]
suprafaţa sitului [%]
1.
Spatiu urban discontinuu si spatiu rural
0.00
2.
Zone industriale sau comerciale
0.00
3.
Drumuri, căi ferate și spații aferente acestora
0.00
4.
Porturi
0.00
5.
Terenuri arabile neirigate
0.00
6.
Vii
0.00
7.
Pasuni secundare
0.00
8.
Zone de culturi complexe
0.00
9.
Zone ocupate în mare parte de agricultură cu
0.00
suprafețe semnificative de vegetație naturală
10. Paduri de foioase
203.65
94.96
11. Pășuni naturale
0.00
12. Zone de tranziție dintre pădure și arbuști
0.00
13. Mlastini
0.00
14. Râuri
10.80
5.04
15. Lacuri
0.00
TOTAL
214.45
100.00
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4.3. Situația juridică a terenurilor
Harta juridică a terenurilor se regăsește în Anexa 11.3.15.
Situația juridică pentru terenurile aflate în interiorul ariilor naturale protejate analizate
reflectă o predominanță a proprietății publice (fie ea propritetatea unităților administrative
locale sau a statului). Proprietatea publică de stat reunește mai ales suprafața apelor (Apele
Române – Direcția Buzău Ialomița) precum și pădurile (Romsilva – OS Mitreni și Călărași).
Proprietatea publică a administrației locale vizează mai ales părți ale apelor, pădurilor, dar
mai ales zonele de pășunat și terenuri agricole (foste IAS-uri).
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu aparține în mare majoritate domeniului public
al statului, partea de corpuri acvatice și zona adiacentă (Dunărea cu zona dig - mal, Mostiștea,
Lacul Gălățui, canalele de desecare).
ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre, ROSPA0055 Lacul Gălăţui și ROSPA0105 Valea
Mostiştea

aparține în mare majoritate domeniului public al statului, partea de corpuri

acvatice și zonele limitrofe.
ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni include zone largi din Lunca Dunării care prin îndiguiri
au fost date pentru exploatări agricole, aflate în proprietate privată.
Rezervațiile naturale IV.20. Ostrovul Haralambie și IV.21 Ostrovul Ciocănești aparțin
în întregime domeniului public al statului.
Tabel nr. 404 - Informații privind situația juridică a terenurilor
Procent din
Domeniu
suprafața ANP [%]
domeniul public al statului (DS)
domeniul privat al statului (DPS)
Domeniul
Public

domeniul public al unităților administrativ-teritoriale
(DAT)
domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale
(DPT)
Total domeniul public (DP)

91%

proprietatea privată a persoanelor fizice (PF)
Proprietate
Privată

proprietatea privată a persoanelor juridice (PJ)
Total proprietate privata (PP)

4%
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Proprietate

Total procent pentru care nu se cunoaște

necunoscută

încadrarea în domeniul public sau privat (XX)

5%

4.4. Administratori, gestionari şi utilizatori
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate prin Serviciul Teritorial Călărași este
administratorul ariilor naturale protejate ce includ siturile ROSCI0131 Oltenița-MostișteaChiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021
Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055
Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni, conform
Legii nr. 220/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul
protecției mediului, articolul 1, punctele 4 și 5.
De asemenea, cele mai importante structuri cu rol de administrare/gestionare la
nivelul ariei protejate sunt organizaţiile implicate în exploatarea amenajărilor piscicole.

Nr.crt

1

2

Tabel nr. 405 Proprietar
1. ADMINISTRATIA
NATIONALA "APELE
ROMANE" - DIRECTIA
APELOR BUZAU-IALOMITA TEREN PISCICOL; 2. S.C.
OLTFISH S.R.L. - ACTIVE.
ADMINISTRATIA NATIONALA
"APELE ROMANE" S.A. DIR.
APELOR BUZAU IALOMITA

3

S.C. PISCICOLA CALARASI
S.A.

4

S.C. CIOCANESTI PISCICOLA
S.R.L.

5

S.C. PISCICOLA S.A.

6

A.N. APELE ROMANE
ADMINISTRATIA BAZINALA
DE APA BUZAU - IALOMITA

7

S.C. CIOCANESTI PISCICOLA

Proprietari şi administratori
Administrator
Amenajare

S.C. OLTFISH
S.R.L.

AMENAJAREA
PISCICOLA IEZER
(FERMA
1549
SULTANA) CRESCATORIE

ACUMULAREA
FRASINET CRESCATORIE
S.C. 3 T S.R.L. - AMENJAREA
ARE LICENŢA PISCICOLA IEZER
EXPIRATĂ - CRESCATORIE
S.C.
AMENAJAREA
CIOCANESTI
PISCICOLA
PISCICOLA
CALARETI II S.R.L.
PEPINIERA
AMENAJAREA
S.C.
PISCICOLA
PISCICOLA
ULMU IEZER S.R.L.
CRESCATORIE
AMENAJAREA
S.C. EURO
PISCICOLA
FISH GRUP
MILOTINA S.R.L.
CRESCATORIE
S.C.
AMENAJAREA
S.C. FISH 99
S.R.L.

Suprafaţa (ha)

1376.5

332.68

121

90.3

83.5
77
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Nr.crt

Proprietar
S.R.L.

Administrator
CIOCANESTI
PISCICOLA
S.R.L.

8

AGENTIA NATIONALA
PENTRU PESCUIT SI
ACVACULTURA - TEREN
PISCICOL; 2. S.C. AMB
PERFECT SERV S.R.L. ACTIVE

S.C. AMB
PERFECT
SERV S.R.L.

9

ADMINISTRATIA NATIONALA
"APELE ROMANE" - DIRECTIA
APELOR BUZAU - IALOMITA

S.C. OLTFISH
S.R.L.

10

ADMINISTRATIA NATIONALA
"APELE ROMANE" S.A. DIR.
APELOR BUZAU IALOMITA

S.C. AQUA
NEREIDA
S.R.L

11

S.C. PISCICOLA CALARASI
S.A.

12

CONSILIUL LOCAL
DOROBANŢU

SC TERRA
LAND FISH
SRL
S.C.
PISCICOLA
IEZER S.R.L.
S.C. CRISTIAN
GIORGIAN
S.R.L. - ARE
LICENŢA
EXPIRATĂ SC OCEANIS
COMPANY
GRUP
SRL

13

PRIMARIA COM. SARULESTI

14

SC OCEANIS COMPANY GRUP
SRL

15

S.C. PISCICOLA CALARASI
S.A.

S.C. 3 T S.R.L.

16

S.C. AQUA SPORT S.R.L.

S.C. AQUA

Amenajare
Suprafaţa (ha)
PISCICOLA
CALARETI II CRESCATORIE
AMENAJAREA
PISCICOLA
LUPSANU
BAZINELE
67.6
ARGOVA
I,II,III,IV,V,VI,VII,
VIII, CRESCATORIE
AMENAJAREA
PISCICOLA
CANAL DUNARE- 48.5
DOROBANTU CRESCATORIE
AMENAJAREA
PISCICOLA
ACUMULAREA
44
FRASINET
(PUPAZA) CRESCATORIE
AMENAJAREA
ZIMBRU

35.29

AMENAJAREA
ANDOLINA

33.84

AMENAJAREA
PISCICOLA
CALARETI III CRESCATORIE

27.55

IAZ BENGA

25.49

AMENAJAREA
PISCICOLA IEZER 21
- PEPINIERA
AMENAJAREA
20.48
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Nr.crt

17

18

Proprietar

Administrator
SPORT S.R.L.

Amenajare
PISCICOLA
CALARETI II CRESCATORIE

STATUL ROMÂN PRIN
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU PESCUIT ȘI
ACVACULTURĂ

SC AMAL
FISH FĂUREI
SRL

AMENAJAREA
PISCICOLĂ
ZIMBRU II

17.48

PRIMARIA COM. SARULESTI

S.C. IRIS 94
COM SERV
S.R.L. - ARE
LICENŢA
EXPIRATĂ -

AMENAJAREA
PISCICOLA
CALARETI II CRESCATORIE

17

19

SC STICEROM SA

SC STICEROM
SA

20

S.C. DANUTZ CASA S.R.L.

S.C. DANUTZ
CASA S.R.L.

21

AGENTIA NATIONALA
PENTRU PESCUIT SI
ACVACULTURA

S.C. MS
PESCARUSUL
S.R.L.

22

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
SC OLTFISH
APELE ROMÂNE DIRECȚIA
SRL
APELOR BUZĂU-IALOMIȚA

23

ADMINISTRATIA NATIONALA
"APELE ROMANE" - DIRECTIA
APELOR BUZAU

24

AGENȚIA NAȚIONALA
PENTRU PESCUIT ȘI
ACVACULTURĂ

25

PRIMĂRIA COMUNEI
SĂRULEȘTI

26

S.C. AQUA SPORT S.R.L.

S.C. SULTAN
SNC
SC
MARCELLINO
IMPEX SRL
SC CRISS &
ANGEL
DISTRIBUTIO
N SRL
S.C. AQUA
SPORT S.R.L.

AMENAJAREA
PISCICOLĂ
MANCIU I SĂTUCU
AMENAJAREA
PISCICOLA
SULIMANU CRESCATORIE
AMENAJAREA
PISCICOLA
CORATA I CRESCATORIE
MENAJAREA
PISCICOLĂ
FRĂSINET
AMENAJAREA
PISCICOLA LAC
POTCOAVA
VALEA VISINII CRESCATORIE
AMENAJAREA
PISCICOLĂ
CORATA II

Suprafaţa (ha)

15

14.93

14.37

12.5

11.42

10.16

AMENAJAREA
PISCICOLĂ
MANCIU II

8.96

AMENAJAREA
PISCICOLA

2.1425
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Nr.crt

27

Proprietar

Exploataţii agricole

Administrator

Amenajare
CALARETI II PEPINIERA
ferme culturi
cereale

Suprafaţa (ha)

La nivelul comunităţilor vizate de proiect activează un număr mare de societăţi
agricole ce deţin în exploatare cca 30% din suprafaţa ariei naturale protejate. Aceste societăţi
agricole sunt localizate (ca sediu social) atât la nivelul unităţilor administratice din interiorul
ariei naturale protejate, dar şi la nivel naţional. Suprafaţa individuală deţinută de fiecare din
aceste societăţi agricole nu a putut fi identificată (suprafeţele variază de la an la an, în funcţie
de contractele de administarre încheiate cu proprietarii privaţi). Cele mai importante societăţi
agricole ce administrează suprafeţe din interiorul ariei protejate sunt:
- East Champion Union – cooperativa agricolă a crescătorilor de vaci de lapte din
Chiselet
- Borcea de Jos – cooperativa crescatorilor de ovine din Oltenita
- Dorobantu 2009 – Cooperativă Agricolă culturi cereale
- Agrosârbi Ciocăneşti – cooperativă agricolă cereale Ciocăneşti
- S.C. AgroCom Alexia SRL, comuna Spantov
- S.C. AGRO SUD SRL,LOC SPANTOV
- S.C. ServAgrocom SRL, comuna Chiselet
- S.C. Agro Demetra SRL, comuna Chiselet
- S.C. Bioterra SRL, comuna Manastirea
- S.A. Mostistea, comuna Manastirea
- S.C. AgroLuk Impex SRL, comuna Manastirea
- Agro Chirnogi S.A.
4.5. Infrastructură şi construcţii
Hărțile privind infrastructura, perimetrul consutruit al localităților și harta
construcțiilor pot fi consultate în Anexa 11.3.16, 11.3.17, respectiv 11.3.18.
A. Descrierea infrastructurii şi construcţiilor
Infrastructura de transport este reprezentată de o reţea de drumuri judeţene ce leagă
majoritatea comunităţilor localizate în imediata vecinătate a ariei naturale protejate şi asigură,
în acest fel, un acces facil în zonă. Este vorba despre:
- DN 31 ce leagă Olteniţa – Călăraşi şi tranzitează Ulmeni, Spanţov, Chiselet,
Dorobanţu, Ciocăneşti şi Grădiştea
- DJ 303 ce leagă Mănăstirea, Frăsinet, valea Argoveu, Gurbăneşti şi Săruleşti. Drumul
tranzitează situl în zona localităţii Frăsinet.
- DJ 304 – Dorobantu şi Ulmu
La aceste drumuri se adaugă o reţea densă de drumuri comunale şi drumuri agricole
(de pământ) ce asigură accesul în interiorul ariei naturale protejate. Astfel de drumuri de
acces în interior se regăsesc în toate comunităţile localizate în imediata vecinătate a ariei
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(limită comună de demarcaţie între intravilan şi aria naturală protejată). Este vorba despre
drumurile din zona Mostiştea. Accesul pe malul Dunării se face pe două drumuri comunale
majore şi anume:
- DC ce porneşte din Spanţov şi merge de-a lungul Dunării până în apropiere de
Olteniţa
- DC ce porneşte din Chiciu şi merge de-a lungul Dunării până în zona comunei
Ciocăneşti.
Ariile naturale protejate vizate se învecinează în mod direct cu un număr mare de
localităţi (38) în proximitatea acestora fiind înregistrată o prezenţă umană accentuată la
nivelul sitului. Activităţile sunt diverse incluzând desfăşurarea de lucrări agricole, păşunat,
pescuit, petrecerea timpului liber, pescuit, adunare stuf (unde este cazul, etc.).
Tabel nr. 406 - Distanţele ariei naturale protejate faţă de mediul construit
Distanța față de ariile
Nr
UAT
Nume localitate
protejate (metri)
1. Alexandru Odobescu
Nicolae Bălcescu
0.0
2. Alexandru Odobescu
Alexandru Odobescu
0.0
3. Alexandru Odobescu
Gălățui
0.0
4. Chișelet
Chișelet
0.0
5. Ciocănești
Ciocănești
0.0
6. Dorobanțu
Dorobanțu
0.0
7. Dorobanțu
Vărăști
0.0
8. Dorobanțu
Boșneagu
0.0
9. Frăsinet
Dănești
0.0
10. Frăsinet
Frăsinet
0.0
11. Frăsinet
Luptători
0.0
12. Frăsinet
Tăriceni
0.0
13. Frăsinet
Curătești
0.0
14. Frăsinet
Frăsinetu de Jos
0.0
15. Grădiștea
Cunești
0.0
16. Grădiștea
Rasa
0.0
17. Grădiștea
Bogata
0.0
18. Gurbănești
Codreni
0.0
19. Gurbănești
Preasna
0.0
20. Independența
Independența
0.0
21. Independența
Potcoava
0.0
22. Mânăstirea
Sultana
0.0
23. Mânăstirea
Mânăstirea
0.0
24. Sărulești
Săndulița
0.0
25. Sărulești
Măgureni
0.0
26. Sărulești
Sărulești
0.0
27. Sărulești
Sătucu
0.0
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Spanțov
Spanțov
Ulmeni
Ulmu
Ulmu
Ulmu
Valea Argovei
Valea Argovei
Valea Argovei
Valea Argovei
Valea Argovei
Mânăstirea
Spanțov
Sărulești
Gurbănești
Gurbănești
Gurbănești
Grădiștea
Oltenița
Sărulești
Sărulești
Independența
Ulmu
Sărulești
Cuza Vodă
Cuza Vodă
Sohatu
Sohatu
Cuza Vodă

Stancea
Spanțov
Ulmeni
Chirnogi
Ulmu
Făurei
Siliștea
Lunca
Valea Argovei
Vlădiceasca
Ostrovu
Coconi
Cetatea Veche
Solacolu
Valea Presnei
Gurbănești
Coțofanca
Grădiștea
Oltenița
Polcești
Sărulești-Gară
Vișinii
Zimbru
Săruleștii de Jos
Ceacu
Cuza Vodă
Sohatu
Progresu
Călărașii Vechi

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.3
29.5
188.7
339.9
596.7
1153.5
1156.4
1317.3
1817.7
2255.9
2310.2
2810.7
3508.7
5984.5
6217.3
7259.0
7768.4
8980.6

La nivelul ariilor naturale studiate au fost identificate în total 62 de construcţii. Cele
mai multe dintre ele sunt clădiri izolate, în majoritate cu utilizare agricolă sau anexe ale
exploataţiilor piscicole.
Tabel nr. 407- Lista tipurilor de construcţii din cadrul ariei naturale protejate,
județul Călărași
Nr
Localitate
Tip contrucție
Total
1.
Clădire izolată
1
CHISELET
2.
Grajduri
2
3.
CHISELET Total
3
4.
CIOCANESTI
Clădire izolată
18
5.
CIOCANESTI Total
18
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

DOROBANTU
FRASINET

Clădire izolată
DOROBANTU Total
Baraj
Clădire izolată

FRASINET Total
GRADISTEA
Clădire izolată
GRADISTEA Total
MÂNASTIREA
Clădire izolată
MÂNASTIREA Total
Clădire izolată
OLTENITA
Depozit
Fermă agricolă
Fermă piscicolă
Grajduri
OLTENITA Total
Clădire izolată
ULMU
Fermă agricolă
ULMU Total
Clădire izolată
VALEA ARGOVEI
Ponton
Stână
VALEA ARGOVEI Total
Grand Total

3
3
2
5
7
2
2
6
6
1
1
1
1
3
7
6
3
9
3
2
2
7
62

Detalierea informaţiilor privind numărul total de locuinţe din comunităţile pe raza
cărora sunt amplasate ariile naturale protejate este prezentată în tabelul următor:
Tabel nr. 408 - Locuinţe existente în anul 2017 grupate pe localităţi
Nr
Localitate
An de referinţă 2010 An de analizat 2017 % variație
1. Olteniţa
9499
10137
7%
2. Alexandru Odobescu
1311
1387
6%
3. Chiselet
1248
1465
17%
4. Ciocăneşti
1908
2013
6%
5. Cuza Vodă
1784
2066
16%
6. Dorobanţu
1601
1678
5%
7. Frăsinet
1025
1057
3%
8. Grădiştea
2072
2173
5%
9. Gurbăneşti
864
903
5%
10. Independenţa
1492
1543
3%
11. Mânăstirea
2133
2265
6%
12. Săruleşti
1243
1305
5%
13. Sohatu
1632
1789
10%
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Nr
14.
15.
16.
17.

Localitate
Spanţov
Ulmeni
Ulmu
Valea Argovei
Total

An de referinţă 2010
1402
1544
1020
1215
32993

An de analizat 2017
1643
1703
1019
1327
35473

% variație
17%
10%
0%
9%
8%

Pe ansamblu, toate comunităţile manifestă o tendinţă de extindere a intravilanului
(creşterea medie în intervalul 2010 – 2017 este de 8%) însă această tendinţă este mult mai
accentuată la nivelul comunelor Chiselet, Spanţov şi Cuza Vodă.
În privința autorizațiilor de construire eliberate în interiorul sitului nu au fost
înregistrate schimbări majore în 2016 față de 2013. Cele mai multe au fost eliberate în
Oltenița, Grădiștea, Mânăstirea, Ulmeni și Cuza Vodă.
Tabel nr. 409 - Autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale și
comerciale, județul Călărași si localitățile din AP
Localitate
An de referinţă 2013
An de analizat 2017
Olteniţa
32
34
Alexandru Odobescu
6
7
Chiselet
0
0
Ciocăneşti
8
4
Cuza Vodă
2
17
Dorobanţu
5
6
Frăsinet
3
0
Grădiştea
10
13
Gurbăneşti
3
0
Independenţa
9
9
Mânăstirea
11
19
Săruleşti
2
1
Sohatu
1
1
Spanţov
3
6
Ulmeni
7
17
Ulmu
2
0
Valea Argovei
0
0
Total
104
134
4.6. Patrimoniu cultural
La nivelul ariilor protejate vizate nu există obiective incluse în Patrimoniul Cultural
Național.
La nivelul unitaților administrativ-teritoriale vizate de prezentul studiu, figurează un
număr mare de obiective incluse în lista patrimoniului naţional. Cele mai multe dintre ele
sunt situri arheologice, majoritatea localizate în proximitatea lacurilor incluse în aria naturală
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protejată. Există, de asemenea, un număr mare de obiective de patrimoniu aflate acum sub
apele lacurilor (în mijlocul lacurilor Frăsinet sau sub apele acumulării Mostiştea). Harta
bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural naţional poate fi consultată în Anexa
11.3.19.
1. CL-I-s-B-14528 – Asezare: „Ostrovul Barza”, insulă inundabilă în partea de nord a satului
Alexandru Odobescu, pe malul stâng al lacului Gălățui
2. CL-I-s-B-14551 – Asezare: „Movila Berzei” situată în nordul teritoriului administrativ al
satului Bogata, comuna Grădiştea, lg. DJ 309 Bogata–Alexandru Odobescu, la 500 m sud de
podul peste lacul Gălăţui.
3. CL-I-s-B-14541 - Complexul de aşezări de la Chiselet, punct "Măgura Fundeanca”:
"Măgura Fundeanca”, pe malul stâng al braţului Scoiceni, la 1,5 km sud-est de comuna
Chiselet.
4. CL-I-s-B-14542 - Situl arheologic de la Chiselet, punct "Sediul C.A.P.": "Sediul C.A.P.”,
în centrul comunei Chiselet, la sud-est de terenul de fotbal pe malul de est al fostului lac
Marotin
5. CL-I-m-B-14542.01 – Aşezare: "Sediul C.A.P.”, în centrul comunei Chiselet, la sud-est de
terenul de fotbal pe malul de est al fostului lac Marotin
6. CL-I-m-B-14542.02 – Aşezare: "Sediul C.A.P.”, în centrul comunei Chiselet, la sud-est de
terenul de fotbal pe malul de est al fostului lac Marotin
7. CL-II-m-B-14677 - Biserica "Adormirea Maicii Domnului”: 384, în centrul satului
Chiselet
8. CL-II-m-B-14679 - Biserica "Sf. Ierarh Nicolae”: sat CIOCĂNEŞTI; comuna
CIOCĂNEŞTI
9. CL-IV-m-B-14731 - Cruce de piatră: sat CIOCĂNEŞTI; comuna CIOCĂNEŞTI
Vis-à-vis de stadion în curtea locuitorului Dobre Petra
10. CL-IV-m-B-14732 - Cruce de piatră: sat CIOCĂNEŞTI; comuna CIOCĂNEŞTI Cartier
Mărgineni, în faţa casei moştenitorilor lui Ion Raiu
11. CL-I-s-B-14590 - Situl arheologic de la Vărăşti, comuna Dorobanțu, punct "Grindul
Grădiştea Ulmilor": "Grindul Grădiştea Ulmilor”, la marginea de sud-est a satului Vărăşti, în
mijlocul fostului lac Boian, la 3 km sud de şoseaua Olteniţa – Călăraşi
12. CL-I-m-B-14590.01 – Aşezare: Grindul Grădiştea Ulmilor”, la marginea de sud-est a
satului Vărăşti, comuna Dorobanțu, în mijlocul fostului lac Boian, la 3 km sud de şoseaua
Olteniţa-Călăraşi
13. CL-I-m-B-14590.02 – Necropolă: "Grindul Grădiştea Ulmilor”, la marginea de sud-est a
satului Vărăşti, în mijlocul fostului lac Boian, la 3 km sud de şoseaua Olteniţa-Călăraşi
14. CL-I-m-B-14590.03 – Aşezare: la marginea de sud-est a satului Vărăşti, comuna
Dorobanțu, în mijlocul fostului lac Boian, la 3 km sud de şoseaua Olteniţa-Călăraşi
15. CL-I-m-B-14590.04 – Necropolă: "Grindul Grădiştea Ulmilor”, la marginea de sud-est a
satului Vărăşti, în mijlocul fostului lac Boian, la 3 km sud de şoseaua Olteniţa-Călăraşi.
16. CL-I-m-B-14590.05 – Aşezare: la marginea de sud-est a satului Vărăşti, comuna
Dorobanțu, în mijlocul fostului lac Boian, la 3 km sud de şoseaua Olteniţa-Călăraşi
17. CL-I-m-B-14590.06 – Necropolă: "Grindul Grădiştea Ulmilor”, la marginea de sud-est a
satului Vărăşti, în mijlocul fostului lac Boian, la 3 km sud de şoseaua Olteniţa-Călăraşi.
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18. CL-II-m-B-14672 - Biserica "Sf. Nicolae”, "Adormirea Maicii Domnului”: În centrul
satului Boşneagu, comuna Dorobanțu, cvartalul 24, parcelele 511, 512
19. CL-II-m-B-14725 - Biserica "Sf. Treime”: La marginea de sud-est a satului Vărăşti,
comuna Dorobanțu, cvartalul 29, parcela 1374
20. CL-I-s-B-14556 – Aşezare: La 800 m nord-vest de satul Lunca, comuna VALEA
ARGOVEI, pe terasa lacului Frăsinet (fost Obileşti)
21. CL-I-s-B-14557 – Aşezare "Pe coastă”, sat Lunca, comuna VALEA ARGOVEI, la 500 m
de sat, pe terasa înaltă a râului Mostiştea, pe malul drept
22. CL-I-s-B-14558 - Situl arheologic de la Lunca, punct "La grădini”: sat Lunca, comuna
VALEA ARGOVEI "La grădini”, pe malul de vest al lacului Frăsinet (fost Obileşti)
23. CL-I-m-B-14558.01 - Necropolă de incineraţie: sat Lunca, comuna VALEA ARGOVEI
"La grădini”, pe malul de vest al lacului Frăsinet (fost Obileşti)
24. CL-I-m-B-14558.02 - Aşezare: sat Lunca, comuna VALEA ARGOVEI "La grădini”, pe
malul de vest al lacului Frăsinet (fost Obileşti)
25. CL-I-s-B-14591- Situl arheologic de la Vlădiceasca, punct "Gherghelăul Mic": sat
VLĂDICEASCA; comuna VALEA ARGOVEI, "Gherghelăul Mic", la sud-vest de sat,
ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet.
26. CL-I-m-B-14591.01 Aşezare tip tell sat VLĂDICEASCA; comuna VALEA ARGOVEI,
"Gherghelăul Mic", la sud-vest de sat, ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet.
27. CL-I-m-B-14591.02 Aşezare tip tell sat VLĂDICEASCA; comuna VALEA ARGOVEI,
"Gherghelăul Mic", la sud-vest de sat, ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet.
28. CL-I-m-B-14591.03 Aşezare tip tell: sat VLĂDICEASCA; comuna VALEA ARGOVEI,
"Gherghelăul Mic", la sud-vest de sat, ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet.
29. CL-I-s-B-14592 Tell-ul de la Vlădiceasca comuna VALEA ARGOVEI, "Gherghelăul
Mic", la sud-vest de sat, ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet.
30. CL-I-m-B-14592.01 Aşezare tip tell: sat VLĂDICEASCA; comuna VALEA ARGOVEI,
"Gherghelăul Mic", la sud-vest de sat, ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet.
31. CL-I-m-B-14592.02 Aşezare tip tell: sat VLĂDICEASCA; comuna VALEA ARGOVEI,
"Gherghelăul Mic", la sud-vest de sat, ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet.
32. CL-I-m-B-14592.03 Aşezare tip tell: sat VLĂDICEASCA; comuna VALEA ARGOVEI,
"Gherghelăul Mic", la sud-vest de sat, ostroave inundate, în mijlocul lacului Frăsinet.
33. CL-II-m-B-14722 Biserica "Sf. Ierarh Nicolae” sat TĂRICENI; comuna FRĂSINET La
marginea de est a satului, aproape de lacul Mostiştea
34. CL-I-s-B-14549 Aşezare sat CUNEŞTI; comuna GRĂDIŞTEA Măgura Cuneştilor“, la
marginea de sud a satului, lângă cimitir, la 100 m sud de şoseaua Olteniţa – Călăraşi
35. CL-I-s-B-14552 Situl arheologic de la Grădiştea - "Grădiştea Ceacu”, în Lunca Dunării,
la 5 km sud de comuna Grădiştea şi de şoseaua Călăraşi-Olteniţa
36. CL-I-m-B-14552.01 Aşezare sat GRĂDIŞTEA; comuna GRĂDIŞTEA "Grădiştea
Ceacu”, în Lunca Dunării, la 5 km sud de comuna Grădiştea şi de şoseaua Călăraşi-Olteniţa
37. CL-I-m-B-14552.02 Aşezare sat GRĂDIŞTEA; comuna GRĂDIŞTEA "Grădiştea
Ceacu”, în Lunca Dunării, la 5 km sud de comuna Grădiştea şi de şoseaua Călăraşi-Olteniţa
38. CL-II-m-B-14670 Biserica "Sf. Ierarh Nicolae” sat BOGATA; comuna GRĂDIŞTEA În
centrul satului Bogata, pe partea stângă a şoselei Călăraşi-Olteniţa
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39. CL-II-m-B-14716 Biserica "Sf. Nicolae” sat RASA; comuna GRĂDIŞTEA În centrul
satului Rasa, pe partea dreaptă a şoselei Olteniţa – Călăraşi
40. CL-IV-m-B-14727 Obeliscul soldaţilor ruşi căzuţi în războiul 1877-1878
sat BOGATA; comuna GRĂDIŞTEA în curtea bisericii Sf. Nicolae din satul Bogata, pe
partea dreaptă a şoselei Călăraşi-Olteniţa
41. CL-IV-m-B-14751 Cruce de piatră sat RASA; comuna GRĂDIŞTEA În curtea bisericii
din satul Rasa, pe partea stângă a şoselei Olteniţa-Călăraşi
42. CL-I-s-B-14547 Aşezare sat COŢOFANCA; comuna GURBĂNEŞTI La nord de sat, pe
malul drept al Mostiştei, pe o suprafaţă de 3,5 ha.
43. CL-I-s-B-14553 Aşezare sat GURBĂNEŞTI; comuna GURBĂNEŞTI La est de sat, pe
terasa lacului Mostiştea
44. CL-I-s-B-14569 Situl arheologic de la Preasna sat PREASNA; comuna GURBĂNEŞTI
La nord de sat, pe malul stâng al Mostiştei
45. CL-I-m-B-14569.01 Aşezare sat PREASNA; comuna GURBĂNEŞTI La nord de sat, pe
malul stâng al Mostiştei
46. CL-I-m-B-14569.02 Aşezare sat PREASNA; comuna GURBĂNEŞTI La nord de sat, pe
malul stâng al Mostiştei
47. CL-II-a-B-14681 Schitul Codreni sat CODRENI; comuna GURBĂNEŞTI Sub apele
acumulării Mostiştea
48. CL-II-m-B-14681.01 Biserica "Schimbarea la faţă" sat CODRENI; comuna
GURBĂNEŞTI Sub apele acumulării Mostiştea
49. CL-II-m-B-14681.02 Chilii sat CODRENI; comuna GURBĂNEŞTI Sub apele acumulării
Mostiştea
50. CL-II-m-B-14681.03 Turn clopotniţă sat CODRENI; comuna GURBĂNEŞTI Sub apele
acumulării Mostiştea
51. CL-II-m-B-14681.04 Zid de incintă sat CODRENI; comuna GURBĂNEŞTI Sub apele
acumulării Mostiştea
52. CL-IV-m-B-14748 Cruce de hotar sat COŢOFANCA; comuna GURBĂNEŞTI În centrul
satului la intersecţia DJ 303 Valea Argovei-Săruleşti cu drumul spre biserica din Coţofanca
53. CL-II-m-B-14680 Casa Tudor St. Ioan sat COCONI; comuna MĂNĂSTIREA
54. CL-II-m-A-14691 Biserica "Sf. Dumitru şi Sf. Nestor” sat MĂNĂSTIREA; comuna
MĂNĂSTIREA
55. CL-IV-m-B-14742 Mormântul scriitorului Alexandru Sahia (1908-1937) sat
MĂNĂSTIREA; comuna MĂNĂSTIREA Pe partea stângă a DJ 303 spre satul Coconi
56. CL-I-s-B-14543 Necropolă sat COCONI; comuna MĂNĂSTIREA "Piscul Coconi”, bot
de terasă pe malul drept al Iezerului Mostiştea
57. CL-I-s-B-14544 Aşezare sat COCONI; comuna MĂNĂSTIREA "Vadul Vacilor", la vest
de satul Coconi, pe terasa inaltă a lacului Mostiştea, la marginea de vest a unei văioage
58. CL-I-s-B-14561 Aşezare sat MĂNĂSTIREA; comuna MĂNĂSTIREA "La Cărămidărie”,
la sud de iezerul Mostiştea
59. CL-I-s-A-14579 Necropolă sat SULTANA; comuna MĂNĂSTIREA "Valea Orbului”, la
circa 2 km est de satul Sultana, aproape de satul Curăteşti la gura unei văioage ce dă spre
lacul Mostiştea
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60. CL-I-s-A-14580 Aşezare sat SULTANA; comuna MĂNĂSTIREA "Gheţărie”, în partea
de est a satului Sultana, pe malul lacului Mostiştea, pe Valea lui Malciu
61. CL-II-m-B-14695 Turn de apă municipiul OLTENIŢA Str. Argeşului 2B
62. CL-II-m-B-14697 Liceu municipiul OLTENIŢA Str. Argeşului 44, 46, 48
63. CL-II-m-B-14698 Policlinică municipiul OLTENIŢA Str. Argeşului 60-62
64. CL-II-m-B-14699 Hotel Victoria municipiul OLTENIŢA Str. Argeşului 77-97
65. CL-II-m-B-14700 Casa Bărbulescu municipiul OLTENIŢA Str. Argeşului 99
66. CL-II-m-B-14701 Muzeul de Arheologie municipiul OLTENIŢA Str. Argeşului 101
67. CL-II-a-B-14702 Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae" municipiul OLTENIŢA Str. Iliescu
Al. 51-53
68. CL-II-m-B-14702.01 Biserica "Sf. Nicolae” municipiul OLTENIŢA Str. Iliescu Al. 51-53
69. CL-II-m-B-14696 Moara "Dunărea" municipiul OLTENIŢA Str. Tineretului 8
70. CL-II-m-B-14718 Biserica "Schimbarea la Faţă” sat SOHATU; comuna SOHATU În
centrul satului Sohatu
71. CL-IV-m-B-14749 Cruce de piatră sat PROGRESU; comuna SOHATU În curtea bisericii
72. CL-II-m-B-14719 Biserica "Sf. Ierarh Nicolae” sat SPANŢOV; comuna SPANŢOV În
centrul satului
73. CL-II-m-B-14720 Casa Ion D.Stan sat SPANŢOV; comuna SPANŢOV
74. CL-I-s-B-14534 Situl arheologic de la Cetatea Veche, punct "La Grădişte” sat CETATEA
VECHE; comuna SPANŢOV "La Grădişte”, la ieşirea din satul Cetatea Veche spre Ulmeni,
lângă terenul de fotbal, la 300 m stânga de DN 31
75. CL-I-m-B-14534.01 Aşezare sat CETATEA VECHE; comuna SPANŢOV "La Grădişte”,
la ieşirea din satul Cetatea Veche spre Ulmeni, lângă terenul de fotbal, la 300 m stânga de
DN 31
76. CL-I-m-B-14534.02 Necropolă sat CETATEA VECHE; comuna SPANŢOV
"La Grădişte”, la ieşirea din satul Cetatea Veche spre Ulmeni, lângă terenul de fotbal, la 300
m stânga de DN 31
77. CL-I-s-B-14535 Aşezarea de la Cetatea Veche, punct "Tatina" sat CETATEA VECHE;
comuna SPANŢOV "Tatina”, în partea de sud a satului, pe marginea terasei se află o gorgană
înconjurată de o văioagă
78. CL-IV-m-B-14754 Cruce de hotar sat ULMENI; comuna ULMENI În stânga şos.
Călăraşi-Olteniţa, la 1 km de fostul IAS Olteniţa
79. CL-I-s-B-14583 Situl arheologic de la Ulmeni sat ULMENI; comuna ULMENI
"Terasa Dunării”, în partea de sud-est a satului, între Tăuşanca şi Valea lui Soare
80. CL-I-m-B-14583.01 Aşezare sat ULMENI; comuna ULMENI "Terasa Dunării”, în partea
de sud-est a satului, între Tăuşanca şi Valea lui Soare
81. CL-I-m-B-14583.02 Aşezare sat ULMENI; comuna ULMENI "Terasa Dunării”, în partea
de sud-est a satului, între Tăuşanca şi Valea lui Soare
82. CL-I-m-B-14583.03 Aşezare sat ULMENI; comuna ULMENI "Terasa Dunării”, în partea
de sud-est a satului, între Tăuşanca şi Valea lui Soare
83. CL-IV-a-B-14755 Ansamblu de cruci de piatră sat ULMU; comuna ULMU Pe locul
vechii biserici a satului, la marginea de vest a satului Ulmu, pe malul lacului în curtea
locuitoarei Bratu Ioana
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84. CL-I-s-B-14550 Aşezare sat FĂUREI; comuna ULMU "Grădiştea Mică”, insulă în
mijlocul lacului Mostiştea, la 200 m de satul Făurei
85. CL-I-s-B-14584 Aşezarea de la Ulmu sat ULMU; comuna ULMU "La Caraman”, la
marginea satului, pe malul lacului, la 200 m vest de Căminul de copii din Ulmu
86. CL-I-m-B-14584.01 Aşezare sat ULMU; comuna ULMU "La Caraman”, la marginea
satului, pe malul lacului, la 200 m vest de Căminul de copii din Ulmu
87. CL-I-m-B-14584.02 Aşezare sat ULMU; comuna ULMU "La Caraman”, la marginea
satului, pe malul lacului, la 200 m vest de Căminul de copii din Ulmu
88. CL-I-s-B-14585 Aşezare sat ULMU; comuna ULMU Pe malul de est al lacului Mostiştea,
la circa 400 m sud-vest de sat
89. CL-I-s-B-14586 Aşezare sat ULMU; comuna ULMU "Cota 14”, pe malul de est al
lacului Mostiştea, la sud-vest de satul Ulmu, la cotitura de mal cu cota 14
Notă:
Codul LMI cuprinde: Acronimul Județului - un numeral roman ce grupează monumentele în
funcție de natura lor (I-IV) - o minusculă (m pentru monument, a pentru ansamblu
sau s pentru sit arheologic) - o majusculă care descrie monumentul din punct de vedere
valoric (A/B) - un număr de ordine unic la nivelul întregii țări.
Categorii monumente din punct de vedere structural: I - monumente de arheologie, II monumente de arhitectură, III - monumente de for public, IV - monumente memoriale şi
funerare.
Categorii monumente din punct de vedere valoric: Grupa A - monumente istorice de valoare
națională sau universală; Grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul
cultural local.
4.7. Obiective turistice
În aria protejată existau în anul 2017 trei unități de cazare turistică, conform datelor
INS: o pensiune agroturistică în Cuza Vodă și două pensiuni turistice în Oltenița: Numărul
total de locuri este 40, dintre care 20 în Cuza Vodă și 20 la cele două pensiuni din Oltenița.
Numai în Oltenița au avut loc înnoptări, 1725 în anul 2017. Dincolo de aceste facilităţi de
cazere înregistrate au mai fost identificate unităţi de cazare în comunele Dorobanţu şi
Mănăstirea.
Turismul local este relativ slab dezvoltat şi este legat aproape exclusiv de avantajele
conferite de aria naturală protejată (mai ales de malurile Durării şi lacurile din interiorul ariei)
şi ia forma turismului de weekend (plajă/relaxare/picnic) şi turismul stimulat de oportunităţile
de pescuit oferite de numărul mare de amenajări piscicole. În afară de obiectivele ce ţin de
specificul natural al zonei au mai fost identificate obiective construite (în principal biserici)
ce pot constitui puncte de atracţie pentru diversificarea turismului zonal. Harta obiectivelor
turistice şi punctelor de belvedere poate fi consultată în Anexa 11.3.20.
Tabel nr. 410 - Centralizarea obiectivelor turistice din interiorul arie naturale
protejate
Tip obiectiv
Nr Localitate
Obiective turistice
Observaţii
turistic
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1.

Chiselet

2.

Ciocanesti

3.

Dorobantu

4.

Dorobantu

5.

Dorobantu

6.

Dorobantu

7.

Grădiştea

8.

Olteniţa

9.

Olteniţa

10.

Oltenita

11.

Oltenita

12.

Spanţov

13.

Sohatu, sat
Sohatu
Valea
Argovei

14.

15.

Frăsinet

16.

Gurbănești

17.

Mânăstirea

Biserica "Adormirea Maicii Domnului”,
în centrul satului Chiselet
Biserica "Sf. Ierarh Nicolae”: sat
Ciocanesti
Biserica "Sf. Treime”: La marginea de
sud-est a satului Vărăşti, comuna
Dorobanțu
Biserica "Sf. Nicolae”, "Adormirea
Maicii Domnului”: În centrul satului
Boşneagu, comuna Dorobanțu
Camping Mostistea Dorobanteana

biserică
biserică
biserică

biserică

camping

44.224281,
26.934942

Zona belvedere, turism weekend

zonă belvedere

44.224361,
26.933446

Biserica "Sf. Ierarh Nicolae” sat
BOGATA; comuna GRĂDIŞTEA În
centrul satului Bogata, pe partea stângă a
şoselei Călăraşi-Olteniţa
Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae"
Muzeul de Arheologie municipiul
OLTENIŢA

biserică

Zonă de belvedere si turism de weekend

zonă belvedere

Plaja, punct de belvedere, turism de
weekend
Biserica "Sf. Ierarh Nicolae” sat
SPANŢOV; comuna SPANŢOV
Biserica "Schimbarea la Față", construi
tă în anul 1848
Casă boierească construită în sec. XVIII
Sat Siliștea, între satul Dănești și
comuna Lupșanu, pe valea pârâul
ui Argova,
Biserica "Sf. Ierarh Nicolae", Sat Tăr
iceni, construită între anii 1832-1834

biserică
Muzeu

zonă belvedere

44.080533N,
26.727312E
44.081341,
26.698252

biserică
biserică
construcţie

biserică

Schitul "Codreni" Sat Codreni Câmpia Bărăganului/râul Mostiștea
Biserica "Sf. Dumitru" biserică
ctitorită de domnitorul Matei Basarab, d
in 1648
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18.

Mânăstirea

19.

Mânăstirea

Casa memorială Alexandru Sahia
Mormântul scriitorului Alexandru Sahia
sat Manastirea;
Targul Manastirea

construcţie

târg

44.213159,
26.907711

Concluzii:
Particularitățile socio-economice ale comunităților locale determină atât natura, cât și
intensitatea de manifestare a principalilor factori de impact antropic asupra habitatelor și
speciilor din interiorul ariei naturale. Din punct de vedere analitic aspectele socio-economice
cu importanță asupra impactului antropic pot fi clasificate în două clase distincte și anume:
a. aspecte comunitare de tip socio-demografic: aceste aspecte reunesc factorii de impact
antropic determinați de prezența populației în interiorul sau proximitatea sitului și
natura activităților realizate. Această categorie vizează toate particularitățile
populației locale care influențează natura impactului antropic manifestat de membrii
comunităților locale în viața cotidiană. Vorbim astfel de comportament individuale
sau comunitare realizate în special în baza uzanțelor și cutumelor locale și a căror
manifestare pe cuprinsul ariei protejate este determinată mai ales de particularitățile
demografice ale comunităților locale și localizarea lor în relație cu zonele de interes
conservativ.
b. aspecte economice: aceste aspecte reprezintă particularități ale activităților economice
locale care au sau pot avea o influență independentă de dinamica populației locale
asupra stării de conservare a speciilor și habitatelor. Această categorie reunește
aspectele ce țin de demografia organizațională a zonei și de manifestarea
comportamentului organizațional cu impact direct asupra ariei protejate.
Particularități comunitare de tip socio-demografic cu influență directă asupra
factorilor de impact antropic
a. scăderea demografică determinată de o rată scăzută a natalității și de o balanță
negativă a migrației comunitare se asociază cu o tendință descendentă a factorilor de
impact antropic manifestat de membrii comunităților locale.
b. Îmbătrânirea populației locale (singurul segment de vârstă ce a înregistrat creștere
procentuală la nivelul populației locale o reprezintă populația de peste 75 de ani) este,
de asemenea, un fenomen ce se asociază cu o tendință de scădere a factorilor de
impact antropic ce țin de specificul comportamental al populației locale.
c. Localizarea și intensitatea factorilor de impact antropic este direct influențată de
distanța comunităților locale față de limitele ariei protejate. Cu cât comunitățile
umane sunt mai apropiate de limitele ariei naturale, cu atât mai mare este frecvența
prezenței umane în interiorul ariei și impactul direct asupra stării de conservare a
speciilor și habitatelor. La nivelul comunităților studiate se poate vorbi de o veritabilă
îngemănare a zonelor de locuit cu cele de protecție naturală în condițiile în care din
cele 18 sate localizate aici 10 au granița intravilanului comună cu ariile protejate, iar
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două sunt la mai puțin de 15 metri de acestea, În proximitatea acestora este de așteptat
să se regăsească cele mai importante manifestări ale factorilor de impact antropic
determinați de prezența și comportamentul populației locale în interiorul ariei
protejate (aruncarea gunoaielor, pășunat, pescuit, vânătoare, etc.).
d. Comunitățile locale sunt mai degrabă comunități sărace pentru care agricultura de
subzistență reprezintă cea mai importantă sursă de venit la care se adaugă pensiile și
ajutoarele sociale (venit minim garantat, ajutoare de încălzire sau ajutoare pentru
sprijinul familiei). Acest lucru face ca un număr apreciabil de persoane în vârstă de
muncă să încerce o suplimentare a veniturilor sau a resurselor necesare traiului prin
activități derulate în interiorul ariei și valorificarea resurselor existente aici (pășunat,
pescuit, adunare de vreascuri sau material vegetal, recoltare stuf, depozitare gunoaie,
etc.).
e. Nivelul ridicat al sărăciei comunitare face ca populația locală să fie refractară la plata
unor servicii comunitare precum cele de salubritate sau adunare a gunoaielor
nemenajere, astfel că s-a instituit o practică comunitară de aruncare a gunoiului
nemenajer pe spații deschise.
Particularitățile economiei locale cu influență directă asupra factorilor de impact
antropic
Profilul economiei locale este caracterizat de trei tipuri majore de activități economice
și anume:
a. Agricultura: Agricultura este domeniul economic cu cel mai mare număr de firme
după comerț (magazine) acest aspect fiind determinat de faptul că terenurile agricole
reprezintă, de asemenea, ce mai mare parte din fondul funciar al comunităților locale.
Profilul agrar al economiei locale, asociat cu declinul demografic și îmbătrânirea
populației face ca o parte din ce în ce mai mare din terenul arabil să fie cultivat și
exploatat într-o manieră organizată prin intermediul societăților sau asociațiilor
agricole. Acest lucru înseamnă agricultură intensivă, mecanizată, cu utilizare intensă
de substanțe chimice pentru îngrășăminte și combaterea dăunătorilor precum și
monoculturi pe arii mari. Toate aceste particularități reprezintă aspecte cu impact
negativ asupra stării de conservare a speciilor și habitatelor.
b. Creșterea animalelor: Această activitate economică este determinată mai ales de
prezența pajiștilor și a zonelor de pășunat în interiorul ariei protejate. Vorbim mai
ales despre o activitate economică de subzistență și nu de o activitate economică
organizată în ferme zootehnice.
c. Piscicultură: Este, probabil, cea mai importantă activitate din interiorul ariei protejate
ca urmare a suprafeței mari pe care o ocupă lacurile. Obiectivele de natură
conservativă intră adesea în competiție cu activitățile de natură economică ale acestei
ramuri. Pescuitul se realizează atât în ferme piscicole, cât și informal de către
populația locală.
d. Turism: Turismul, ca activitate cunoaște trei moduri specifice de manifestare:
- Turismul organizat în structuri de primiri turiști;
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-

Turism de weekend – turism informal manifestat prin prezența populației mai ales
în sezonul cald pentru grătar și scăldat;
Turismul pentru pescuit.

Studiul de impact antropic menit să conducă la identificarea și descrierea modului de
manifestare a factorilor de impact antropic, trebuie să plece de la particularitățile socioeconomice ale comunităților locale pentru a reliefa dinamica factorilor de impact antropic,
dar mai ales aria lor de manifestare la nivelul speciilor și habitatelor din interiorul ariilor
protejate.
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5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT (PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI) ASUPRA
ARIILOR NATURALE PROTEJATE ȘI SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE
INTERES CONSERVATIV
Identificarea activităţilor cu potenţial impact (presiune sau ameninţare) asupra ariei
naturale protejate este o etapă importantă în cadrul procesului de elaborare a unui plan de
management pentru o arie naturală protejată. În acest sens se urmăreşte eliminarea efectelor
negative ale acestor activităţi cu potenţial impact, în vederea micşorării, eliminării sau
compensării acestor efecte şi/sau interzicerii oricărei activităţi viitoare susceptibile de a afecta
semnificativ aria naturală protejată.
Măsurile specifice/măsurile de management au fost adaptate în funcţie de intensitatea
efectului activităţilor cu potenţial impact asupra ariei naturale protejate.
Metodologia de evaluare a activităţilor cu potenţial impact a fost elaborată iniţial
pentru raportarea formularelor Natura 2000 către Comisia Europeană şi aprobată prin Decizia
Comisiei 97/266/EC modificată ulterior prin Decizia Comisiei 2011/484/EU privind
formularul standard pentru siturile Natura 2000. În baza acestei metodologii, evaluarea
activităţilor cu potenţial impact se face la nivel de sit Natura 2000. Această metodologie a
fost adaptată pentru a fi aplicată şi la nivelul fiecărei specii şi tip de habitat dintr-o arie
naturală protejată. Totodată, metodologia de evaluare a activităţilor cu potenţial impact, care
a fost dezvoltată pentru raportarea formularelor standard Natura 2000, prevede raportarea atât
a activităţilor cu impact negativ, cât şi a celor cu impact pozitiv. Această metodologie a fost
adaptată pentru elaborarea planului de management în sensul evaluării doar a activităţilor cu
impact negativ. Activităţile cu impact pozitiv nu au fost incluse în evaluare, fiind luate în
considerare ca măsuri de management.
Din punctul de vedere al impactului antropic, principalele activități umane care pot
produce efecte negative asupra stării de conservare a siturilor studiate sunt:













Linii electrice și de telefon suspendate
Poluarea apelor de suprafață
Cantitățile mari de gunoi aduse de inundații și depozitate pe Ostrov
Depozitarea ilegală de deșeuri
Exploatările legale/ilegale de material lemnos
Braconajul
Inundațiile sau lipsa lor (impact natural)
Managementul cinegetic defectuos
Amenajări hidrotehnice
Amenajări piscicole
Dragările de pe Dunăre
Lucrări de reabilitare a drumurilor existente
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Funcționarea unor unități de producție agricolă
Arderea/distrugerea vegetației (stufărișului de pe mal)
În mod firesc, nu toate obiectivele de investiții sau nu toate aceste activități antropice

desfășurate (sau eventual propuse) pe raza siturilor produc sau pot produce efecte negative
asupra stării de conservare a ariilor protejate vizate, însă această listă a stat la baza
verificărilor ulterioare a modului în care aceste activități interferează cu acțiunile de
conservare propuse în cadrul planului de management al siturilor și rezervației naturale.
Pentru siturile Natura 2000, informaţiile cuprinse în formularul standard Natura 2000
asigură o bază de pornire pentru evaluarea impactului asupra ariei naturale protejate, însă
acestea trebuie confirmate, îmbunătăţite şi actualizate. De asemenea, în vederea stabilirii
măsurilor specifice/măsurilor de management, trebuie furnizate informaţii suplimentare
privind indicarea pentru fiecare activitate cu impact asupra speciilor şi tipurilor de habitate
impactate, inclusiv a intensităţii impactului funcţie de localizare.
În acest sens, pentru evaluarea impacturilor trebuie furnizate informaţiile necesare
pentru:




Evaluarea activităţilor cu impact asupra ariei naturale protejate, în general
Evaluarea activităţilor cu impact asupra speciilor de interes conservative
Evaluarea activităţilor cu impact asupra tipurilor de habitate de interes
conservativ.
Din punct de vedere al încadrării în timp a activităţilor cu potenţial impact, acestea
trebuie clasificate în două categorii: presiuni actuale şi ameninţări viitoare. Definiţiile
acestor doua categorii sunt următoarele:




Presiune actuală (P) – acea activitate cu potenţial impact negativ asupra stării
de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ, care
se desfăşoară în prezent, sau care s-a derulat în trecut, dar ale cărui efectele
negative încă persistă
Ameninţare viitoare (A) – acea activitate cu potenţial impact negativ asupra
stării de conservare a speciilor sau tipurilor de habitate de interes conservativ,
care este preconizată să se deruleze în viitor. Nu poate fi considerată
ameninţare viitoare o presiune actuală decât dacă se preconizează o creştere
semnificativă a intensităţii sau o schimbare a localizării presiunii actuale.

Evaluarea impactului antropic asupra ariiilor naturale protejate vizate s-a realizat atât
printr-o documentare corespunzătoare, cât și prin realizarea de observații în teren, care au
vizat identificarea și inventarierea surselor de impact, localizarea și intensitatea manifestării
acestora, estimarea modului de afectare a habitatelor sau/și speciilor de interes conservativ,
precum și ierarhizarea acestor surse în funcție de intensitatea lor. În urma culegerii datelor
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din teren au fost elaborate hărțile referitoare la sursele de impact antropic asupra speciilor şi
habitatelor de interes comunitar.
Identificarea activităților pentru evaluarea impacturilor s-a realizat pe baza
nomenclatorului propus de Agenția Națională pentru Protecția Mediului în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în cadrul proiectului “Sistem Integrat de
Management și Conștientizare în România a Rețelei Ecologice Natura 2000 – SINCRON”, și
preluat de Ordinul nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de
management ale ariilor naturale protejate.
5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact
În urma activităţilor specifice de investigare a activităților cu impact antropic asupra
siturilor Natura 2000 asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-MostișteaChiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti –
Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul
Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni au fost identificate
un număr de 34 de presiuni actuale și 25 de amenințări viitoare.
5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariilor naturale protejate
În urma activităţilor specifice de investigare a activităților cu impact antropic asupra a
siturilor Natura 2000 asupra celor 5 situri Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-MostișteaChiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti –
Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul
Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni au fost identificate
următoarele presiuni actuale și amenințări viitoare.
Tabel nr. 411 - Tabelul A: lista presiunilor actuale asupra ariei naturale
protejate
Cod Parametru Descriere
A.1.

Presiune

A01. Cultivare

actuală
Detalii

În vecinătatea siturilor se practică agricultura, sub formă de
monocultură pe suprafețe mari. La ora actuală impactul acestei
activități asupra speciilor de amfibieni și reptile din sit pare a fi redus
(doar la modul potențial și indirect, prin ararea unor suprafețe vecine
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siturilor, unde se formează temporar bălți utilizate de amfibienii din
sit, în special Bombina bombina; ararea face ca bălțile să dispară mai
repede).
Presiune scăzută.
A.2.

Presiune

A03.03. Abandonarea /lipsa cosirii

actuală
Detalii

Abandonarea cositului este un fenomen care are loc la nivel național,
iar situl ROSCI0131 nu face excepție. În cazul de față s-a constatat
prezența acestui fenomen la nivelul întregului sit, pajiștile fiind
utilizate, fără excepție, ca pășuni. Aceasta este o presiune cu impact
negativ asupra calității fânețelor.
Presiune ridicată.

A.3.

Presiune

A04.01. Pășunatul intensiv

actuală

A04.01.01 Pășunatul intensiv al vacilor
A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor
A04.01.04 Pășunatul intensiv al caprelor
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale

Detalii

La nivelul siturilor se practică pășunatul intensiv, de tip mixt (ovine,
bovine, caprine, cabaline), având în vedere că una dintre activitățile
predominante în aproape toate localitățile limitrofe siturilor este
creșterea animalelor. Pășunatul are impact negativ asupra calității
fânețelor, transformându-le în pășune.
Presiune ridicată pentru habitate de pajiști utilizate în regim de fânețe.
Amfibieni, reptile: Această activitate se desfășoară în cadrul siturilor,
pe unele zonele înierbate învecinate bazinelor acvatice. În unele cazuri
animalele tulbură apa, o poluează cu dejecții, răscolesc sedimentele,
putând avea un impact negativ asupra amfibienilor și reptilelor
(Bombina bombina, Emys orbicularis).
Presiune scăzută

A.4.

Presiune

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice

actuală
Detalii

Chimicalele și produsele hormonale folosite

în agricultură pe
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terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa
canalului din SPA. Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge
concentrații semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde
se află și specii de păsări de interes comunitar, mai ales piscivore.
Aceste substanțe au diverse efecte directe și indirecte, pot afecta: rata
de creștere, metabolismul, fertilitatea, fecunditatea, grosimea cojii de
ouă, rezistența la boli și infecții, natalitatea, mortalitatea, etc.
Utilizarea produselor biocide a hormonilor şi a altor substanţe chimice
în agricultură, pe terenurile agricole din preajma zonelor umede din
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu afectează indirect populația de
vidră. Vidra fiind un prădător de top al ecosistemelor acvatice este
puternic afectat de bioacumulare, un procent important din substanțele
chimice captate de speciile pradă ajung în organismul vidrei.
Substanțele chimice utilizate în agricultură ajung într-un final tot în
zonele umede, prin spălarea de suprafață a solului. Utilizarea
pesticidelor în agricultură, precum DDT-ul în a doua jumătate a
secolului al XX-lea a dus la reducerea populațiilor de vidră la nivel
mondial
Presiune scăzută
A.5.

Presiune

A08 Fertilizarea cu îngrășământ

actuală
Detalii

Îngrășământul artificial utilizat în agricultură conduce la eutrofizarea
apelor de suprafață, scăzând astfel cantitatea de oxigen din apă și
conducând la diminuarea cantităților de specii pradă pentru vidră.
Presiune scăzută

A.6.

Presiune

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației

actuală

B02.01.01 Replantarea pădurii (arbori nativi)
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi)
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare

Detalii

Lucrările forestiere au un impact direct puternic asupra speciilor de
păsări care cuibăresc în păduri. Defrișarea unei porțiuni de pădure este
pierdere directă de habitate, care se regenerează și în cel mai bun caz
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doar peste decenii.
Plantațiile cu specii ne-native sunt habitate inferioare pădurilor native
din mai multe motive, dintre care cele mai importante sunt: 1) în
plantații toți arborii au aceeași vârstă, diversitatea este scăzută, sunt
foarte puține locuri de ascunziș, scorburi pt. cuibărire, etc.; 2) speciile
alohtone au cu mult mai puține insecte fitofage, astfel susțin o bază de
hrană mult mai săracă pentru păsări decât speciile autohtone.
Îndepărtarea arborilor uscați/în caz de uscare diminuează foarte mult
densitatea insectelor saproxilofage, care reprezintă o bază de hrană
foarte importantă pentru păsări. Pe de altă parte acești arbori morți
reprezintă și locuri importante de reproducere pentru unele specii care
cuibăresc în scorburi.
Aparent Ostrovul Ciocănești este scutit de lucrările forestiere, pădurea
este din toate punctele de vedere într-o stare de conservare favorabilă,
fără urme semnificative de impact antropic.
Pădurea de luncă de pe malul stâng Dunării, însă este în circuitul
agricol, cu mai multe parcele învecinate defrișate. Această porțiune de
pădure este matură și în stare de conservare favorabilă, deci foarte
probabil va fi defrișat în curând.
Deoarece pădurea de luncă de pe malul stâng al Dunării are o
suprafață relativ scăzută la nivelul siturilor și raportat la suprafața
pădurii de pe Ostrovul Ciocănești, suntem de părere că această
presiune reprezintă doar
Amfibieni, reptile: Această activitate se desfășoară în zona de pădure
din fâșia inundabilă vecină Dunării. Adesea apare replantarea cu specii
non-indigene (plop hibrid euramerican). Impactul asupra speciilor de
amfibieni și reptile este minimal, deoarece lucrările se realizează în
general după ce apele s-au retras și terenul s-a uscat, așa încât nu
interferă cu reproducerea amfibienilor (Triturus dobrogicus, Bombina
bombina) sau cu activitatea țestoaselor de baltă (Emys orbicularis).
Presiune medie
A.7.

Presiune

B04.Folosirea biocidelor, hormonilor şi chimicalelor (în pădure)

actuală

B05 Folosirea de îngrășăminte
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Detalii

Folosirea acestor chimicale în silvicultură are efecte similare cu cele
folosite în agricultură, prezentat anterior mai detaliat la presiunea A1.
O diferență importantă față de A1, este că insecticidele folosite în
păduri afectează direct baza de hrană a speciilor de păsări forestiere,
care sunt predominant insectivore.
Nu avem cunoștințe exacte despre natura și cantitățile de chimicale
folosite în pădurile din ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre.
Presiune scăzută

A.8.

Presiune

D01.02 Drumuri, autostrăzi

actuală
Detalii

SPA Ciocănești-Dunăre este relativ puțin afectat de rețeaua de
drumuri. Drumurile din sit sunt drumuri de exploatare (de pământ sau
pietruite) ca trafic redus, vehiculele circulă cu viteze mici, riscul
coliziunilor păsărilor cu vehicule e este scăzută, efectul de
fragmentare, barieră și izolare este neglijabil.
Drumurile din sit sunt: drumul de acces la eleșteie (lângă canal, și între
lacuri

doar puține drumuri practicabile cu mașina); drum de

exploatare agricolă de-a lungul canalului; drumul de exploatare de pe
dig. Circulația cu vehicule pe Ostrovul Ciocănești este practic
inexistent.
În arealul ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu există o rețea densă
de drumuri de diverse categorii de la drumuri Europene, la DN, DJ,
DC, DF și drumuri de exploatare agricolă. Toate acestea fragmentează
habitatul speciei vidră în special atunci când separă două corpuri de
apă apropiate, până în prezent nu au fost înregistrate coliziuni între
autovehicule și exemplare de vidră.
Amfibieni, reptile: în zonă există mai multe drumuri asfaltate, între
care

DN31

modernizate,

Oltenița-Călărași,
de

asemenea

mai

multe

numeroase

drumuri

drumuri

județene

nemodernizate

comunale sau agricole. Dat fiind că situl constă în principal în zone
umede sau inundabile și terenuri adiacente lor, și acestea sunt
traversate de către drumuri prin poduri și podețe, putem concluziona
că drumurile nu fragmentează situl și nu întrerup conectivitatea
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populațiilor de amfibieni și reptile. Mortalitatea animalelor în trafic
este redusă, în principal datorită traficului limitat pe drumurile
agricole.
Presiune scăzută
A.9.

Presiune

D02.01 Linii electrice și de telefonie

actuală
Detalii

Liniile electrice și de comunicare reprezintă următoarele pericole
pentru păsări: electrocutare, în condiții slabe de vizibilitate (în ceață,
pe timp de noapte) coliziune cu stâlpi și cabluri.
Pe teritoriul siturilor sunt relativ puține linii electrice. De-a lungul
canalului cu excepția celor două stații de pompare nu sunt LEA, în
rest este o LEA de joasă tensiune pentru a alimenta ferma piscicolă.
Există în apropierea siturilor o LEA de medie tensiune de-a lungul
canalului.
Presiune medie

A.10

Presiune

D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement -

actuală
Detalii

Realizarea de diguri și consolidarea malurilor cu plăci betonate
limitează vidrele în selecția zonelor pentru vizuini. În același timp
prezența digurilor favorizează accesul motorizat în zone inaccesibile,
anterior construcției digurilor.
Presiune scăzută

A.11. Presiune

D03.02 Navigație

actuală
Detalii

Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la adresa
păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru hrănire sau odihnă.
Deoarece acesta nu este un deranj deliberat adresat direct păsărilor,
reprezintă o
Presiune scăzută

A.12

Presiune

E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenisucte din

actuală

baze de agrement

Detalii

Prezența deșeurilor în habitatele populate de vidră este comună în
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ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu însă nu este de dorit. Ea poate
afecta populația de vidră indirect, prin descompunerea compușilor
chimici și poluarea apelor de suprafață, bioacumulându-se în
organismul vidrelor.
Se observă un managementul defectuos al deșeurilor în localitățile
situate la limita siturilor, și mai ales în zona canalului, inclus în sit, ce
flanchează localitățile Dorobanțu, Vărăști, Ciocănești, Bogata, Rasa și
Cunești. Aici întâlnim cantități mari de deșeuri menajere și gunoi de
grajd depozitate inadecvat în sau lângă sit, iar bazinele acvatice incluse
în sit sunt frecvent poluate cu deșeuri de plastic sau contaminate cu
gunoi de grajd, ceea ce produce pe alocuri o eutrofizare intensă.
Amfibienii și reptilele prezente aici (Bombina bombina, Emys
orbicularis) fac momentan față acestei situații, dar ea nu trebuie lăsată
să continue și cu atât mai mult să se agraveze.
Depozitare de gunoaie în sit, în bazin acvatic important pt. Bombina
bombina și Emys orbicularis, Ciocănești, coord. GIS N44 11.733 E27
03.548 (foto Anexa 11.2)
Presiune medie.
A.13. Presiune

F01. Acvacultura de apă dulce

actuală

F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată

Detalii

Există ferme piscicole în sit, de exemplu la Ciocănești și Rasa. Acestea
nu par să aibă un impact negativ asupra populațiilor de amfibieni și
reptile, cel puțin la ora actuală.
Presiune scăzută.

A.14. Presiunea
actuală

F02.01 Pescuit profesional pasiv
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc.
F02.01.02 Pescuit cu plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița

Detalii

Pescuitul poate avea efecte negative multiple asupra păsărilor
piscivore și nu numai: păsările care vânează activ sub apă pot fi prinse
în plase/vârșe, etc., pescuitul afectează direct baza de hrană a multor
specii acvatice de păsări.
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Pescuitul cu capcane este o activitate ce are un impact major asupra
vidrei, acestea fiind atrase de peștii prinși în capcane, ele pot intra însă
nu mai pot ieși, astfel vor sfârși înecate, de aceea recomandăm
interzicerea pescuitului cu capcane.
Pescuitul cu plasa reprezintă de asemenea o amenințare asupra
populației de vidră din ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu prin
atragerea lor în plasă de către peștii prinși aici, încurcându-se pot sfârși
înecate.
Păsările care vânează activ sub apă pot fi prinse în plase/vârșe, etc
Pescuitul cu undița este practicată în general de pescari amatori ce
pescuiesc la undiță sau lansetă, impactul asupra vidrei cauzat de
aceștia este unul scăzut însă ei reprezintă totuși concurenți la speciile
pradă, sunt prezenți o lungă perioadă în teritoriul vidrei, aceste zone
putând de altfel să constituie zone de conflict-om vidră, deoarece
oamenii le pot considera dăunători ai rezervelor de pește luând măsuri
pentru a le elimina.
Amfibieni, reptile: pescuitul cu undița are loc pe toate apele din sit.
Există un risc potențial pentru specia Emys orbicularis, de a fi
capturată înghițind momeala cu tot cu cârligul, dar nu am observat
concret această situație, nici persecuția speciei de către pescari.
Păsările piscivore pot înghiți momeala vie/artificială împreună cu
cârligul, păsările acvatice și terestre se pot agăța de firele şi cârligele
abandonate
Presiune medie
A.15. Presiunea
actuală

F03.01 Vânătoarea
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
F03.02.05 Captură accidentală

Detalii

Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor,
mai ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.).
Amploarea acestui fenomen este foarte greu de estimat, cu ocazia
deplasărilor pe teren nu am întâlnit cazuri concrete.
În urma activităților umane păsările accidental pot fi capturate în mai
multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur. Aceste
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obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de pescuit, sfori,
ațe, pungi, saci, etc.
Presiune scăzută
A.16. Presiune

F05.04 Braconaj

actuală
Detalii

Braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor, mai ales de
talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.), dar și păsările mici pot fi afectate:
păsări cântătoare ornamentale prinse cu plase/lipici pentru a fi
valorificate viu colecționarilor. Un fenomen răspândit în România este
braconajul păsărilor mici pentru restaurante din străinătate.
Amploarea acestui fenomen este foarte greu de estimat, cu ocazia
deplasărilor pe teren nu am întâlnit cazuri concrete.
Presiune scăzută

A.17. Presiune
actuală

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
H01.09. Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte
surse care nu sunt enumerate

Detalii

Efectele poluării apelor cu chimicale a fost prezentat mai detaliat în
cazul presiunii A1.
Un alt fel de poluare a apelor constituie deșeurile solide (predominant
plastic dar și metal, sticlă) care ajung în ape în cantități mari mai ales
cu ocazia viiturilor. Aceste gunoaie plutitoare pot fi transportate și
depuse de apa ridicată la distanțe surprinzători de mari. Efectele sunt
multiple: pierdere directă de habitate, vătămări, chiar și deces
(înghițirea bucăților mici de plastic de către păsări, se tai în cioburi de
sticlă, conserve, etc…)
Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte surse care nu
sunt enumerate: această presiune apare în tot situl, și se referă la
poluarea apelor de suprafață cu scurgeri din depozitările de deșeuri și
de dejecții provenite de la animalele domestice, precum și (probabil)
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din scurgeri fecaloid-menajere. Vezi și E03.01
Amfibieni, reptile: aceasta se manifestă în tot situl, în măsura în care
se aplică tratamente cu pesticide și/sau îngrășăminte. Nu am observat
un impact major.
Presiune scăzută.
A.18. Presiune

H05 Poluarea solului și deșeurile solide

actuală

H05.01 Gunoiul și deșeurile solide

Detalii

Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere
directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea
solului cu materiale provenite din gunoaie solide),

3) vătămări

corporale/deces (înghițirea bucăților mici de plastic de către păsări, se
tai în cioburi de sticlă, conserve, etc…). Această presiune este strâns
legată de presiunea A11, deoarece din nefericire Dunărea la cotele
ridicate transportă mult gunoi solid.
Amfibieni, reptile: în tot situl, inclusiv în lunca inundabilă, apar
deșeuri solide (în principal plastice) – vezi și E03.01.
Presiune medie
A.19. Presiune

I01 Specii invazive non-native (alogene)

actuală
Detalii

Efectele negative ale speciilor de arbori alohtoni a fost explicat mai
detaliat la presiunea A2. Pe de altă parte speciile invazive non-native
alterează habitatele naturale, ajungând la densități mari cauzează
impact negativ puternic, diminuând calitatea habitatelor naturale, lipsă
de hrană, de spațiu pt. cuibărit/ascuns, etc.).
Specii alohtone invazive identificate în ROSPA0021:
Plop canadian/ plop hibrid (Populus x. canadensis) – fiind o specie
pionieră cu creștere rapidă, colonizează rapid suprafețele noi de
bancuri goale de nisip, cauzând diminuarea suprafeței acestora, care
servesc ca loc de hrănire/cuibărit /ascunziș pentru multe specii de
păsări.
Amorfă (Amorpha fruticosa) – arbuști abundent atât în vegetația de-a
lungul canalului cât și în pădurile de luncă din sit.
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Amfibieni, reptile, între speciile alogene invazive, se remarcă în
special Amorpha fruticosa, care este abundentă în unele puncte din
lunca inundabilă, formând desișuri. Nu este clar dacă are un impact
negativ direct sau indirect asupra amfibienilor și reptilelor.
Presiune medie
A.20. Presiune

J01.01 Incendii

actuală
Detalii

Incendierea vegetației (a miriștii și a pârloagelor, a tufărișurilor,
stufărișurilor, pășunilor) din păcate este un fenomen răspândit în
România. Scopul acestor acțiuni este ”curățarea” zonei respective.
Efectele sunt foarte negative: pierdere directă de habitate, de foarte
multe ori decesul animalelor cu mișcare limitată, distrugerea
depozitului local de semințe, ”eliberarea” locului pentru specii
invazive.
Acest fenomen a fost întâlnit atât pe eleșteiele din ferma piscicolă cât
și în tufărișul aflat pe marginea canalului.
Incendierea stufului sau a terenurilor agricole este o practică frecventă
în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, această activitate reprezintă
însă o ameninţare asupra vidrei prin degradarea habitatului și
distrugerea zonelor cu vizuini.
Presiune ridicată

A.21. Presiune

J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone

actuală

umede și mediul marin)

Detalii

Toată regiunea este caracterizată prin modificări substanțiale față de
regimul natural al apelor/inundațiilor. Totuși, speciile de amfibieni și
reptile au supraviețuit și, în unele cazuri, chiar prosperat (Emys în
canale) în condițiile nou create.
Presiune scăzută.

A.22. Presiune

J02.04.01 Inundare

actuală
Detalii

Creșterea semnificativă a nivelului Dunării în unele cazuri poate avea
efecte devastatoare asupra unor păsări: unele specii de păsări (limicole,
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chire, pescăruși) se reproduc pe bancuri de nisip, depun ouăle pe sol,
pui cresc alergând pe jos și sunt incapabili de zbor pentru mai multe
săptămâni. Dacă în aceste perioade nivelul apei crește brusc, duce la
distrugerea în totalitate a pontei.
Alte specii de păsări sensibile la acest fenomen sunt cele care
cuibăresc în găuri săpate în pereții verticali a malului (prigorii, lăstuni
de mal, pescărei albaștri, etc.). Deși este un fenomen natural și
stohastic, care apare doar în unii ani, se consideră
Acest fenomen a fost întâlnit și în cadrul fermei piscicole, o dată cu
recoltarea peștelui, bazinele sunt re-umplute. Un bazin umplut într-o
perioadă critică, de cuibărire poate avea efecte negative asupra
speciilor.
Presiune ridicată
A.23. Presiune
actuală

J02.06 Captarea apelor de suprafaţă
J02.06.01 captări de apă de suprafaţă pentru agricultură
J02.06.02 captări de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu apă
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole

Detalii

Prin captarea apelor de suprafață în ROSCI0131 Oltenița-MostișteaChiciu ne referim la:
-

captări de apă de suprafaţă pentru agricultură(J02.06.01),
captări de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu apă
(J02.06.02),
- captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
(J02.06.05),
Toate aceste tipuri de captări modifică vizibil debitul râului, apărând
astfel și modificări la nivel trofic. Debitul râului este mult mai mic,
astfel habitatul pentru speciile acvatice este redus și degradat,
potențialul trofic pentru specia vidră în aceste zone cu debit redus este
mult mai mic decât în zonele în care cursul râului nu este modificat.
Presiune medie
A.24. Presiune

J02.12.02 Diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă

actuală

interioare

Detalii

Sunt prezente de-a lungul canalelor, cursurilor de apă naturale, și la
limita fâșiei inundabile din lungul Dunării. La ora actuală nu par să
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aibă vreun impact negativ asupra amfibienilor sau reptilelor.
Presiune scăzută
A.25. Presiune
actuală

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat.
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice

Detalii

Conectivitatea habitatului este redusă îndeosebi de drumurile și
digurile ce fragmentează zonele ripariene, îngreunând sau chiar făcând
imposibilă conexiunea vidrelor din cele două habitate scindate
antropic.
Presiune medie

A.26. Presiune

K01.01 Eroziune

actuală
Detalii

Eroziunea malurilor este un fenomen natural ce conduce la distrugerea
vizuinilor de vidră și creșterea turbidității râului.
Presiune medie

A.27

Presiune

K01.03. Secare

actuală
Detalii

Impactul secării rezultă o mișcare redusă a speciilor, bariere mai
înalte, lipsă de oxigen, mai puține habitate de hrănire, reproducere și
refugiu. Zonele de evadare a speciilor se reduc semnificativ astfel
speciile cad cu ușurință pradă răpitorilor. Secarea practic se rezultă în
pierderea de habitat, care dacă se manifestă în perioada de creștere a
larvelor și juvenililor (care de obicei stau în apropierea malurilor),
poate să aibă efecte negative la nivel populațional.

A.28. Presiune

K02 Evoluție biocenotică/succesiune

actuală

K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune)

Detalii

Succesiunea naturală cauzează dispariția unor tipuri de habitate
pioniere, care afectează direct și puternic speciile care preferă aceste
habitate.
în cazul nostru aceste habitate sunt: 1) bancurile de nisip (de multe ori
dispar

din

cauza

unor

specii

pioniere

invazive,

ca

plopul

canadian/hibrid sau Xanthium), 2) suprafețele goale de apă a
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eleșteielor (succesiune cauzată de stuf / pipirig / tufe).
Deși este un proces natural, în spațiul limitat de om nu pot apărea
habitate pioniere în alte zone (de exemplu se draghează bancurile de
nisip de pe canalul navigabil, etc.).
În prezent fitocenozele aparțin as. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl.
ex. Scherrer 1925 subass. festucetosum pratensis Slavnić 1948, care se
dezvoltă pe soluri brune, aluvionare sau cernoziomuri levigate, reavănumede, fertile, slab acid-neutre, având ca specii diferențiale Festuca
pratensis și Alopecurus pratense.
Menționăm că la nivelul sitului suprafețele ocupate de fitocenoze de
acest tip sunt foarte puține, specia diferențială fiind Festuca pratensis.
Au fost identificate fitocenoze ale as. Alopecuretrum ventricosi
Turenschi 1966

syn. Rorippo sylvestris - Agrostietum stoloniferae

(Moor 1958) Oberd et Müller 1961 alopecuretosum arundinaceae
(Turenschi 1966) Chifu 1995. Evoluția sindinamică a acestei as. este
spre instalarea fitocenozelor mezofile de Agrostetum stoloniferae și
Poëtum pratense, cea din urmă fiind mai lentă din cauza umidității
substratului (Sanda et al. 2008).
Pajiștile din sit (candidate la habitatul 6510) exceptând mici suprafețe
unde este prezentă subass. festucetosum pratensis, sunt de tipul
Poëtum pratensis Răv., Căzac. et Turenschi 1956 și Poëtum trivialis
Soó 1940.
În luncile periodic inundate se dezvoltă insular ssas. caricetosum
hirtae Sanda et al. 2001 a as. Rorippo austriacae-Agropyretum
repentis (Timár 1947) R. Tüxen 1950.
Ca urmare a pășunatului și a lipsei cositului au dispărut speciile cu
valoare ridicată a biomasei (Arrhenatherum elatius, Dactylis
glomerata, Lotus corniculatus, Bromus hordeaceus, Holcus lanatus).
Covorul vegetal este compus din specii ca: Festuca pratensis, F.
arundinacea, Poa pratensis, P. trivialis, Poa bulbosa, Agrostis
stolonifera,

Medicago

lupulina,

Trifolium

pratense,

Plantago

lanceolata, Taraxacum officinale, Galium palustre, Potentilla reptans,
Ranunculus repens, Juncus inflexus, Lysimachia nummularia, Carex
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hirta, Rumex crispus, Ranunculus bulbosus, Veronica officinalis,
Trifolium repens, Rorippa austriaca.
Presiune ridicată
A.29. Presiune

K02.03 Eutrofizare (naturală)

actuală
Detalii

Prezența fermelor de animale și a terenurilor agricole fertilizate
artificial în interiorul ariei protejate sau riverane acesteia, duce la
eliberarea de nutrienți ce stimulează înflorirea algelor și a vegetației
acvatice în general, reducând brusc cantitatea de oxigen din apă,
diminuând astfel cantitatea de pește din corpurile de apă, acest
fenomen este cel mai des întâlnit în bălțile și lacurile din preajma
terenurilor agricole și fermelor zootehnice.
Lipsa resurselor de hrană duce și la lipsa vidrei din acel teritoriu.
Presiune medie

A.30. Presiune

K03.06 Antagonism cu animale domestice

actuală
Detalii

O problemă majoră în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu o
constituie prezența câinilor hoinari sau a celor de pază fără jujeu ce
sunt liberi să atace exemplarele de vidră dar mai ales puii acestora.
Prezența câinilor liberi a fost semnalată în preajma stânelor sau a
turmelor sau în preajma localităților.
Presiune medie

A.31. Presiune

M01.02 Secete și precipitații reduse

actuală
Detalii

Amfibieni, reptile: în anii secetoși, bălțile temporare seacă repede,
având un impact major asupra reproducerii amfibienilor. În 2018 cel
puțin specia Bombina bombina s-a reprodus cu succes în mai multe
zone din sit.
Presiune scăzută

A.32. Presiune

M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor

actuală
Detalii

Inundațiile au și ele un impact negativ asupra amfibienilor și reptilelor,
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apele crescute și cu viteză sporită de curgere, ce ocupă lunca
inundabilă în anii cu inundații, nefiind favorabile acestor specii.
Presiune scăzută.
A.33. Presiune

M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului

actuală
Detalii

As. Alopecuretrum ventricosi Turenschi 1966 syn. Rorippo sylvestris Agrostietum stoloniferae (Moor 1958) Oberd et Müller 1961
alopecuretosum arundinaceae (Turenschi 1966) Chifu 1995. este
încadrată de EUR 27 și EUR 28 la habitatul 6510. Însă această as. se
instalează pe soluri lăcoviștite, ușor salinizate și este încadrată de
autorii români (justificat de altfel) în Agrostion stoloniferae și,
respectiv, habitatul 6440 (Pajişti aluviale ale văilor râurilor din
Cnidion dubii).
As. Poëtum pratensis Răv., Căzac. et Turenschi 1956 ce este încadrată
la R3716 Pajiști danubiano-pontice de Poa pratensis, Festuca
pratensis și Alopecurus pratensis este și ea încadrată la 6440 (Pajişti
aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii).
Nu există informații despre compoziția floristică a pajiștilor din acest
sit astfel încât să avem certitudinea că anterior acestor studii
compoziția floristică era tipică pentru habitatul 6510. Luând
formularul standard al sitului ca unică și pertinentă sursă de informații
putem spune că la momentul actual habitatul se va deteriora prin
pășunare și lipsa cosirii și ar putea fi restaurat prin cosire, fertilizare și
reintroducerea speciilor caracteristice și edificatoare ale acestuia
(Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Pastinaca sativa ).
Presiune medie

A.34.

M02.03 Declinul sau dispariția speciilor
Detalii

De menționat că specia Arrhenatherum elatium lipsește cu desăvârșire,
mai mult, nu a fost identificată în nici un coronim din sit sau
împrejurimi. Nu avem informații, anterioare acestui studiu, despre
existența speciei Arrhenatherum elatium în aceste pajiști.
De asemenea, nici alte specii indicatoare ale habitatului nu au fost
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identificate: Pastinaca sativa, Dactylis glomerata, Salvia nemorosa,
Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, Alopecurus pratense,
Trisetum flavescens.
Presiune medie

5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariiilor naturale
protejate
Tabel nr. 412 - Tabelul B: lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la
nivelul ariei naturale protejate
Cod Parametru
Descriere
B.1.

Amenințare

A02.01 Agricultură intensivă

viitoare
Detalii

În ultimii ani în țara noastră agricultura a manifestat un avânt major,
instalându-se din ce în ce mai mult monoculturile. Cultivarea
intensivă, folosind tehnologii care solicită la maximum potențialul
pământului cresc șansele instalării procesului de deșertificare, acesta
având efect negativ asupra speciilor de păsări.
În cadrul siturilor nu putem cuantifica exact această amenințare,
presupunem totuși că se poate instala în viitor un efect negativ în
zona canalului.
Ameninţare ridicată

B.2.

Amenințare

A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii

viitoare
Detalii

Abandonarea fânețelor datorită prăbușirii zootehniei, însoțită de
abandonarea activităților umane care au dus la crearea și întreținerea
acestor pajiști, respectiv a cositului și fertilizării, este o presiune cu
impact negativ asupra calității fânețelor.
Amenințare scăzută

B.3.

Amenințare

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice

viitoare

A08 Fertilizarea cu îngrășământ

Detalii

Datorită dezvoltării tot mai mari a agriculturii precum și a dorinței de
obținere a unui profit cât mai mare, sunt folosite un număr mare de
substanțe chimice, îngrășăminte, pesticide etc. Aceste substanțe, prin
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diverse modalități (infiltrare în pânza freatică, spălarea utilajelor sau
datorită ploilor imediate.), pot ajunge

în habitatele acvatice din

imediata apropiere, în cazul nostru în canalul SPA-ului și apoi în
Dunăre.
Odată ajunse în habitatele acvatice, acestea pot avea efecte directe și
indirecte asupra speciilor.
Amenințare medie
B.4.

Amenințare

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației

viitoare

B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci nenativi)
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare
Lucrările forestiere au un impact direct puternic asupra speciilor de
păsări care cuibăresc în păduri. Defrișarea unei porțiuni de pădure
este pierdere directă de habitate, care se regenerează, în cel mai bun
caz în decenii.
Datorită vârstei înaintate a pădurii, atât pe Ostrovul Ciocănești cât și
în pădurea de luncă, de pe malul stâng al Dunării, există posibilitatea
începerii unor acțiuni de defrișare, în viitor, acestea având efecte
majore asupra speciilor de păsări.
Amenințare ridicată

B.5.

Amenințare

C01.01 Extragerea de nisip și pietriș

viitoare

C01.01.02 Scoaterea de material de pe plaje

Detalii

Datorită cerințelor mari de balast, credem că în viitor există șansa de
extragere a acestuia de pe malul stâng al Dunării (plaje) sau chiar din
insulele de nisip formate, când aceasta este scăzută (adiacente
ostrovului Ciocănești).
Aceste extrageri au efecte directe asupra speciilor de păsări,
manifestate prin degradarea sau chiar pierderea habitatelor de
cuibărire sau hrănire a acestora.
De asemenea, un impact major este cauzat și de deranjul cauzat de
utilajele de extragere a materialului grosier.
Amenințare medie

B.6

Amenințare

D03.02 Navigaţie
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viitoare
Detalii

Navigația intensivă are un efect negativ asupra ihtiofaunei. Valurile
create de ambarcațiunile navale afectează în special puietul care se
adăpostește în zonele litorale ale apelor. Totodată, întreținerea
canalului de navigație afectează speciile de pești prin schimbarea
caracteristicii habitatului. De asemenea, ambarcațiunile de navigație
constituie o sursă de poluare.

B.7

Amenințare

F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată

viitoare

F03.01 Vânătoare
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj

B.8

Detalii

Situl studiat se suprapune peste o fermă piscicolă, mai exact pe-o
suprafață de aproape 50 % din totalitatea acestuia. Pe viitor există
șansa instalării unei practicări a pisciculturii intensive.
Habitatele acvatice atrag un număr mare de specii de păsări, o parte
din ele fiind de interes pentru vânătoare, în special speciile de talie
mare (rațe, gâște).
În urma aplicării etapei de teren nu au fost observate activități de
braconaj, capcane sau otrăvire a păsărilor, astfel este greu să
cuantificăm gradul de amenințare.
Amenințare scăzută

B.9

Amenințare

F02.01 pescuit profesional pasiv

viitoare

F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc.
F02.01.02 Pescuit cu plasa
F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj

Detalii

Având în vedere informațiile provenite de la localnicii din zonă și
datele colectate direct din teren, reiese faptul că braconajul este un
pericol care afectează negativ ihtiofauna din zonă. Se practică mai
multe tipuri de braconaj: cu plasa (setcă, năvoade), cu ecranul (un fel
de setcă se prinde pe un triunghi din sârmă, care se lansează cu undița
și apoi se trage în apă din amonte spre aval, astfel peștii care stau cu
capul în amonte se agață în setca din mijlocul triunghiului) și cu
curentul. Acest ultim tip de braconaj este cel care afectează într-o
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măsură foarte mare ihtiofauna acelor râuri, unde se practică, deoarece
omoară atât peștii mari cât și peștii mici, dar și celelalte organisme
care trăiesc în apă (de exemplu nevertebratele care constituie o bază
trofică pentru multe dintre speciile de pești). Pescuitul comercial
necontrolat poate avea același efecte ca și braconajul. În cazul
pisciculturilor intensive fenomenul nu este prezent atât de intens,
doar sporadic.
Ca amenințare braconajul poate să fie prezent mai intens în zonele
nepăzite de proprietari/administratori de pisciculturi.
B.10

Amenințare

G01.01.01 Sporturi nautice motorizate

viitoare
Turismul a devenit o activitate la fel de importantă precum cea
desfășurată în alte sectoare (industrie, agricultură, comerț). Până nu
de mult acesta se concentra asupra peisajelor naturale și a istoriei
bogate a țării. Se pare totuși că manifestă o dezvoltare, apărând tot
mai multe activități în zone acvatice, reprezentate și prin sporturi
nautice motorizate.
Datorită așezării siturilor putem specula o apariție a acestora și în
această zonă, ele având efecte negative asupra speciilor de păsări,
cele mai afectate fiind speciile acvatice.
Amenințare scăzută
B.11

Ameninţare

H01.02 Poluarea apelor de suprafaţă prin inundaţii

viitoare
Detalii

Frecvența inundațiilor în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu este
una mare, astfel există riscul poluării apelor de suprafață prin
inundarea unităților industriale riverane sitului. În acest mod există
riscul introducerii de substanțe chimice periculoase ce pot avea un
puternic impact asupra populației de vidră și faunei acvatice, specii
pradă ce intră în dieta vidrei.
Amenințare scăzută

B.12

Amenințare

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si

viitoare

salmastre)
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H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
Detalii

Poluarea apelor de suprafață poate proveni de la localnici,
turiști/pescari, muncitorii care exploatează pădurile, sau din
agricultură, de la utilaje sau substanțe chimice folosite.
În caz că aceste substanțe chimice ajung în viitor în habitatele
acvatice din interiorul siturilor, afectează păsările atât direct cât și
indirect.
Amenințare scăzută

B.13

Ameninţare

H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de

viitoare

canalizare menajeră şi de ape uzate -

Detalii

Sistemul de canalizare în multe din localitățile riverane ROSCI0131
Oltenița-Mostiștea-Chiciu lipsește iar în cazul în care există apele
uzate menajere nu sunt epurate complet, stațiile de epurare fiind
neconforme. Astfel apele uzate menajere ajung în apa bălților
riverane și Dunăre îmbogățind cantitatea de substanțe chimice nocive
crescând gradul de bioacumulare în organismul vidrei.
Amenințare scăzută

B.14. Amenințare

I01 Specii invazive non-native (alogene)

viitoare
Detalii

Speciile invazive non-native au efecte majore asupra habitatelor
naturale, manifestate în special prin alterarea lor. Ajunse la densități
mari pot cauza efecte majore și asupra speciilor de păsări, pot
diminua cantitatea și calitatea hranei, locurilor de cuibărit etc.
În urma terenului efectuat în sit a fost identificat plopul canadian/
plop hibrid (Populus x. canadensis) și amorfa (Amorpha fruticosa).
Fără un control asupra acestor specii în special a amorfei, în viitor se
pot produce degradări majore a habitatelor. Amfibieni, reptile: trebuie
monitorizată pe viitor potențiala apariție a speciei de pește Perccottus
glenii; acesta foarte probabil există deja în Dunăre și este un prădător
al larvelor de amfibieni, inclusiv al speciei Triturus dobrogicus.
Amenințare ridicată
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B.15. Amenințare

J02.02.01 Dragare/îndepărtarea sedimentelor limnice

viitoare
Detalii

Dunărea depozitează și transportă cantități uriașe de sedimente.
Datorită canalului navigabil, pe secțiunea siturilor este posibilă
apariția de lucrări de dragare sau îndepărtare a sedimentelor limnice.
Aceste lucrări ar avea efecte directe asupra speciilor de păsări,
manifestate prin distrugerea habitatelor (insule) sau deranj cauzat de
utilaje.
Amenințare scăzută

B.16. Amenințare

J02.06 Captarea apelor de suprafață

viitoare
Detalii

Barajele de diferite dimensiuni (construite recent sau mai de mult,
fără scări de pești funcționale) constituie o barieră peste care speciile
de pești protejate (și nu numai) nu pot să treacă, astfel populațiile
acestor speciilor devin fragmentate. Speciile pot să dispară de pe
unele sectoare neavând contact cu alte populații (flux genetic,
reproducere etc.). La fel, barajele afectează transportul natural de
piatră, pietriș și nisip al râurilor/pârâurilor. Astfel în aval de acestea
nu mai este adus și depozitat pietrișul și nisipul din amonte, doar cel
prezent este transportat în aval, astfel albia minoră a acestor
râuri/pârâuri se adâncește de la an la an.

B.17. Amenințare

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de

viitoare

habitat

Detalii

În lipsa vegetației albia minoră a apelor curgătoare și stătătoare nu
este umbrită, apa se încălzește, astfel cantitatea oxigenului dizolvat
în apă scade. Această problemă poate afeacta unele dintre speciile
țintă, care sunt adaptate unor zone cu apă mai rece și cantitate mare
de oxigen dizolvat. Un exemplu pozitiv este piscicultura care se află
nord de localitatea Gălățui (la nord de podul prin care trece DJ307A),
unde pe malul bălții există o vegetație lemnoasă densă, adecvată
pentru speciile de pești. Lipsa vegetației înseamnă și omogenizarea
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malurilor, care conduce la pierderea habitatelor de reproducere, de
ascunzis și de creștere.
O amenințare mai mare apare în acele zone de unde încă nu s-a
defrișat vegetația într-o manieră semnificativă: canalul Gârla
Mare/Bătrâna, lunca Dunării, Dunărea.
B.18. Amenințare

J03.02 reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice

viitoare
Detalii

Conectivitatea habitatului este redusă îndeosebi de drumurile și
digurile ce fragmentează zonele ripariene, îngreunând sau chiar
făcând imposibilă conexiunea vidrelor din cele două habitate scindate
antropic.

B.19. Amenințare

K01.03 Secare

viitoare
Detalii

Factorii climatici pot cauza variații mari ale nivelului apei. Aceste
modificări naturale pot duce la secare sau inundarea unor suprafețe,
care pot avea efecte negative asupra speciilor de păsări, în special a
celor dependente de mediile acvatice (rațe, limicole, pescăruși, chire
etc.).
Aceste fluctuații mari a apei au fost observate și în interiorul siturilor,
în ferma piscicolă, de data aceasta cu cauză antropică. Umplerea sau
secarea unui bazin în perioade de cuibărire a speciilor pot avea un
efect devastator.
Este un fenomen natural extrem ce poate apare în ROSCI0131
Oltenița-Mostiștea-Chiciu îndeosebi în perioada verii în zonele cu
pârâuri, canale sau bălți determinând astfel vidrele din aceste teritorii
să intre în competiție pentru hrană cu celelalte exemplare de vidră
aflate deja în teritoriu.
Amenințare medie

B.20. Amenințare

K02 Evoluție biocenotică, succesiune

viitoare

K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune)

Detalii

Prin succesiunea vegetaţiei se înţelege procesul de modificare sau de
înlocuire în timp a compoziţiei vegetației de pe o anumită suprafaţă
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de teren, ca rezultat al eliminării şi înlocuirii speciilor între ele. Acest
fenomen poate fi unul natural sau antropic. În interiorul siturilor se
observă o înlocuire a plopului autohton cu cel hibrid (Populus x.
canadensis). Un alt exemplu este cauzat de amorfa (Amorpha
fruticosa), care cel mai probabil înlătură specii autohtone. Ambele
succesiuni pot avea efecte negative asupra speciilor de păsări.
Suprafețele utilizate ca fânețe, supuse pășunatului intensiv, vor
evolua spre comunități vegetale specifice pășunilor, cu specii
xerofile, ruderale, nitrofile
Amenințare ridicată
B.21. Amenințare

M01.01 Schimbarea temperaturii

viitoare
Detalii

O amenințare care nu poate fi cuantificată în prezent este schimbarea
temperaturii, manifestată în special prin încălzirea globală. Aceasta
poate avea ca efect intensificarea fenomenelor extreme (furtuni, ploi
abundente), seceta și deșertificarea, modificarea de debit a apelor
(inundații frecvente).
Toate acestea au un efect major asupra organismelor.
Amenințare medie

B.22. Amenințare

M01.02 Secete și precipitații reduse

viitoare
Detalii

Posibila intensificare a secetelor ca urmare a modificărilor climatice
ar putea avea un impact negativ major asupra amfibienilor.
Amenințare medie

B.23

Amenințare

M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor

viitoare
Detalii

Posibila intensificare a inundațiilor ca urmare a modificărilor
climatice ar putea avea un impact negativ major asupra amfibienilor.
Amenințare medie.

B.24. Amenințare

M02.01 înlocuirea și deteriorarea habitatului

viitoare
Detalii

Habitate: Pășunatul intensiv ca și schimbarea regimului hidric
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determinat de îndiguiri va determina degradarea continuă a pajiștilor,
ducând la schimbarea compoziției floristice a covorului vegetal
format din specii mezohigrofile spre o compoziție floristică mezoxerofilă → xerofilă.
Amenințare medie
B.25. Amenințare

M02.03 Declinul sau dispariția speciilor

viitoare
Habitate: Speciile caracteristice și edificatoare ale habitatelor

Detalii

acvatice nu se pot instala de la sine; este necesară intervenția umană
specializată pentru reinstalarea unui astfel de habitat.
Amenințare medie
5.2 Hărţile activităţilor cu potenţial impact
5.2.1 Harta presiunilor actuale şi a intensităţii acestora la nivelul ariilor naturale
protejate
Tabel nr. 413 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.1. Presiune actuală
C.1.

Localizarea

A01. Cultivare
Harta presiunii A01. este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona

presiunii actuale malurilor şi a canalelor, de unde chimicalele se pot infiltra foarte

C.3.

[descriere]

ușor.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

Habitate

și Speciile de păsări caracteristice zonelor agricole, amfibieni

specii vizate
Detalii
C.5.

În vecinătatea siturilor se practică agricultura, sub formă de
monocultură pe suprafețe mari. La ora actuală impactul acestei
activități asupra speciilor de amfibieni și reptile din sit pare a fi
redus (doar la modul potențial și indirect, prin ararea unor suprafețe
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vecine siturilor, unde se formează temporar bălți utilizate de
amfibienii din sit, în special Bombina bombina; ararea face ca
bălțile să dispară mai repede).
Tabel nr. 414 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.2. Presiune actuală

A03.03. Abandonarea /lipsa cosirii

C.1.

Harta presiunii A03.03. este prezentată în Anexa 11.3.21

Localizarea
presiunii actuale
[geometrie]

C.2.

Localizarea

Toate zonele acoperite cu pajiști, la nivelul ariilor protejate vizate.

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Ridicată

presiunii actuale
C.4.

C.5.

Habitate

și Habitatul 6510

specii vizate

Specii de păsări din zone agricole precum şi amfibieni

Detalii

Abandonarea cositului este un fenomen care are loc la nivel
național, iar situl ROSCI0131 nu face excepție. În cazul de față s-a
constatat prezența acestui fenomen la nivelul întregului sit, pajiștile
fiind utilizate, fără excepție, ca pășuni. Aceasta este o presiune cu
impact negativ asupra calității fânețelor.

Tabel nr. 415 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.3. Presiune actuală

A04.01. Pășunatul intensiv
A04.01.01 Pășunatul intensiv al vacilor
A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor
A04.01.04 Pășunatul intensiv al caprelor
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale

C.1.

Localizarea

Harta presiunii A04.01. este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii actuale

522

[geometrie]
C.2.

Localizarea

Toate suprafețele acoperite cu pășuni, la nivelul ariilor protejate

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

Habitate

și Specii de păsări specifice zonelor agricole.

specii vizate

Speciile de pești, în zona malurilor.
Speciile de amfibieni.
Habitatul 6510

C.5.

Detalii

La nivelul siturilor se practică pășunatul intensiv, de tip mixt
(ovine, bovine, caprine, cabaline), având în vedere că una dintre
activitățile predominante în aproape toate localitățile limitrofe
siturilor este creșterea animalelor. Pășunatul are impact negativ
asupra calității fânețelor, transformându-le în pășune.
Presiune ridicată pentru habitate de pajiști utilizate în regim de
fânețe.

Tabel nr. 416 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.4. Presiune actuală

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice

C.1.

Harta presiunii A07. este prezentată în Anexa 11.3.21

Localizarea
presiunii actuale
[geometrie]

C.2.

Localizarea

Zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona

presiunii actuale malurilor şi a canalelor, de unde chimicalele se pot infiltra foarte
[descriere]

ușor.
Această presiune antropică este localizată pe terenurile agricole din
apropierea corpurilor de apă din ROSCI0131 Oltenița-MostișteaChiciu îndeosebi în partea de nord, pe terenurile agricole situate în
partea de nord-vest a sitului, în apropierea Bălții Mostiștea în
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preajma localităților: Valea Argovei, Siliștea, Ostrovu, Făurei,
Frăsinet, Sultana, Coconi, Ulmu, Mănăstirea, Dorobanțu.
Presiunea aceasta parare și în zona riverană a lacului Gălățui în
preajma localităților: Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu,
Gălățui, Potcoava, Independența și Bogata.
Presiunea poate fi întâlnită si in zona amenajării piscicole din
Ciocănești.
Impactul fertilizării artificiale a terenurilor agricole are un impact
major în zonele unde sunt prezente bălți cauzând eutrofizarea
îndeosebi pe bălțile: Mostiștea și Gălățui.
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

Habitate

și Toate speciile de păsări precum şi habitatele acvatice în special

specii vizate

3270, vidra.
Toate speciile de pești.
Toate speciile de amfibieni.
Toate tipurile de habitate.

C.5.

Chimicalele și produsele hormonale folosite

Detalii

în agricultură pe

terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa.
Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și
specii de păsări de interes comunitar, mai ales piscivore.
Aceste substanțe au diverse efecte directe și indirecte, pot afecta:
rata de creștere, metabolismul, fertilitatea, fecunditatea, grosimea
cojii de ouă, rezistența la boli și infecții, natalitatea, mortalitatea,
etc…
Tabel nr. 417 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.5. Presiune actuală

A08 Fertilizarea cu îngrășământ

C.1.

Harta presiunii A08. este prezentată în Anexa 11.3.21

Localizarea
presiunii

actuale
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[geometrie]
C.2.

Localizarea
presiunii

Zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona
actuale malurilor şi a canalelor, de unde chimicalele se pot infiltra foarte

[descriere]

ușor.
Impactul fertilizării artificiale a terenurilor agricole are un
impact major în zonele unde sunt prezente bălți cauzând
eutrofizarea îndeosebi pe bălțile: Mostiștea și Gălățui.

C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

C.5.

Habitate și specii Habitatele acvatice în special 3270, vidra, speciile de amfibieni
vizate

și pești

Detalii

Îngrășământul artificial utilizat în agricultură conduce la
eutrofizarea apelor de suprafață, scăzând astfel cantitatea de
oxigen din apă și conducând la diminuarea cantităților de specii
pradă pentru vidră.

Tabel nr. 418 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.6. Presiune actuală

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
B02.01.01 Replantarea pădurii (arbori nativi)
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi)
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare

C.1.

Localizarea

Harta presiunilor B.02 este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Pădurea de luncă de pe malul Dunării, tufișurile pe marginea

presiunii actuale digurilor de pe malul Dunării, tufișurile de-a lungul drumurilor de

C.3.

[descriere]

pământ

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
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C.4.

Habitate

și Specii de păsări caracteristice pădurilor, dar şi unele acvatice:

specii vizate

Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Asio otus, Buteo buteo,
Caprimulgus

europaeus,

Corvus

corax,

Cuculus

canorus,

Dendrocopos major, Dendrocopos minor, Erithacus rubecula,
Fringilla coelebs, Nycticorax nycticorax, , Oriolus oriolus, Strix
aluco, Sturnus vulgaris, Upupa epops precum şi altele.
Speciile de amfibieni și reptile.
C.5.

Detalii

Schimbarea structurii în vârstă a pădurilor de pe malul stâng al
Dunării, în sensul tăierii arborilor bătrâni şi replantarea lor cu specii
alohtone (în special cu plop hibrid) este o ameninţare reală pentru
avifauna pădurii de luncă. Dacă arborii maturi oferă posibilitate de
cuibărire pentru păsări de talie mare sau ciocănitori – specii
umbrelă, arboretul tânăr oferă o posibilitate limitată de cuibărit
pentru un număr foarte restrâns de specii. Specia alohtonă de plop,
deşi creşte repede, prin structura coronamentului nu oferă
posibilitate de cuibărit. Amfibieni, reptile: Această activitate se
desfășoară în zona de pădure din fâșia inundabilă vecină Dunării.
Adesea apare replantarea cu specii non-indigene (plop hibrid
euramerican). Impactul asupra speciilor de amfibieni și reptile este
minimal, deoarece lucrările se realizează în general după ce apele sau retras și terenul s-a uscat, așa încât nu interferă cu reproducerea
amfibienilor (Triturus dobrogicus, Bombina bombina) sau cu
activitatea țestoaselor de baltă (Emys orbicularis).

Tabel nr. 419 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.7. Presiune actuală

B04.Folosirea biocidelor, hormonilor şi chimicalelor (în pădure)
B05 Folosirea de îngrășăminte

C.1.

Localizarea

Harta presiunilor B.04 și B05 este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Pădurea de luncă de pe malul stâng Dunării.

presiunii actuale Deoarece pădurea de luncă de pe malul stâng al Dunării are o
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[descriere]

suprafață relativ scăzută la nivelul siturilor, suntem de părere că
această presiune reprezintă doar presiune scăzută.

C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

Habitate

și Specii de păsări de pădure dintre care amintim: Accipiter gentilis,

specii vizate

Accipiter nisus, Asio otus, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus,
Corvus corax, Cuculus canorus, Dendrocopos major, Dendrocopos
minor,

Erithacus

rubecula,

Fringilla

coelebs,

Nycticorax

nycticorax, Oriolus oriolus, Strix aluco, Sturnus vulgaris, Upupa
epops
C.5.

Detalii

Această porțiune de pădure este în circuitul agricol. Nu avem
cunoștințe exacte despre natura și cantitățile de chimicale folosite în
pădurile din ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre.

Tabel nr. 420 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.8. Presiune actuală

D01.02 Drumuri, autostrăzi

C.1.

Harta presiunii D01.02 este prezentată în Anexa 11.3.21

Localizarea
presiunii actuale
[geometrie]

C.2.

Localizarea

Drumurile din situri sunt: drumurile de exploatare; drumurile de

presiunii actuale exploatare agricolă de-a lungul canalelor; drumul de exploatare de

C.3.

[descriere]

pe digul Dunării

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

Habitate
specii vizate

și Toate speciile de păsări.
Toate speciile de amfibieni și reptile.
Vidra.

C.5.

Detalii

Drumurile din situri sunt drumuri de exploatare (de pământ sau
pietruite) ca trafic redus, vehiculele circulă cu viteze mici, riscul
coliziunilor păsărilor cu vehicule e este scăzută, efectul de
fragmentare, barieră și izolare este neglijabil pentru păsări, reptile şi
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amfibieni.
Pentru vidră ceastă presiune poate fi întâlnită pe toate drumurile ce
fragmentează habitatele ocupate de către vidră din teritoriul
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu. Zonele în pericolul de
coliziune a indivizilor de vidră cu autovehicule este major sunt
următoarele: DJ303 în dreptul amenajării hidrotehnice de la
Frăsinet, DN31 la amenajarea hidrotehnică de la Mănăstirea și în
dreptul Lacului Dorobanțu. Tot pe DN31 la acumularea de pe
Gălățui între localitățile Bogata și Rasa.
În arealul ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu există o rețea
densă de drumuri de diverse categorii de la drumuri Europene, la
DN, DJ, DC, DF și drumuri de exploatare agricolă. Toate acestea
fragmentează habitatul speciei vidră în special atunci când separă
două corpuri de apă apropiate, până în prezent nu au fost
înregistrate coliziuni între autovehicule și exemplare de vidră.
Amfibieni, reptile: în zonă există mai multe drumuri asfaltate, între
care DN31 Oltenița-Călărași, mai

multe drumuri județene

modernizate, de asemenea numeroase drumuri nemodernizate
comunale sau agricole. Dat fiind că situl constă în principal în zone
umede sau inundabile și terenuri adiacente lor, și acestea sunt
traversate de către drumuri prin poduri și podețe, putem
concluziona că drumurile nu fragmentează situl și nu întrerup
conectivitatea populațiilor de amfibieni și reptile. Mortalitatea
animalelor în trafic este redusă, în principal datorită traficului
limitat pe drumurile Agricole
Tabel nr. 421 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.9. Presiune actuală

D02.01 Linii electrice și de telefonie

C.1.

Harta presiunii D02.01 este prezentată în Anexa 11.3.21

Localizarea
presiunii

actuale

[geometrie]
C.2.

Localizarea

Pe teritoriul siturilor sunt relativ puține linii electrice. Pe hartă
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presiunii

C.3.

actuale sunt marcate aceste linii la aproximativ 1 km de distanţă din cauza

[descriere]

efectelor (coliziuni etc)

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

Habitate și specii Coliziuni cu fire - toate speciile de păsări
vizate

Electrocutare – speciile de păsări de talie mare ca se așează pe
stâlpi (răpitori, berze, etc.)

C.5.

Liniile electrice și de comunicare reprezintă următoarele pericole

Detalii

pentru păsări: electrocutare – când se așează pe stâlpi şi ating
ambele fire, respectiv, în condiții slabe de vizibilitate (în ceață, pe
timp de noapte), coliziune cu stâlpi și cabluri.
Tabel nr. 422 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.10. Presiune actuală

D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement

C.1.

Harta presiunii D03.01.02 este prezentată în Anexa 11.3.21

Localizarea
presiunii actuale
[geometrie]

C.2.

Localizarea

Această presiune se manifestă pe toată suprafața ariei protejate,

presiunii actuale aceasta reprezentând o importantă zona de agrement pentru
localnici dar și alți turiști ce practică îndeosebi pescuitul. O altă

[descriere]

problemă o reprezintă malurile îndiguite ce nu permit construirea
de vizuini pentru vidră și favorizează accesul au fost identificate în
următoarele locuri: în zona localităților Mânăstirea, Bosneagu si
Dorobanțu pe Balta Mostistea și în localitățile Bogata și Rasa pe
Gălățui
C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

C.5.

Habitate

și Toate speciile de păsări acvatice, habitatele acvatice, amfibieni,

specii vizate

Emys orbicularis şi vidră

Detalii

Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la
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adresa păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru hrănire,
odihnă sau cuibărit.
Tabel nr. 423 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.11. Presiune actuală
C.1.

D03.02 Navigație

Localizarea presiunii Harta presiunii D03.02 este prezentată în Anexa 11.3.21
actuale [geometrie]

C.2.

Localizarea presiunii Suprafața Dunării din arealul ariilor protejate.
actuale [descriere]

C.3.

Intensitatea presiunii Scăzută
actuale

C.4.

Habitate
vizate

și

specii Dunărea
Specii de păsări: în general speciile de păsări de pe Dunăre.
Speciile de pești.

C.5.

Detalii

Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general
la adresa păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru
hrănire, odihnă sau cuibărit.

Tabel nr. 424 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.12. Presiune actuală E03.01 depozitarea deşeurilor menajere/deșeuri provenite din
baze de agrement
C.1.

Localizarea

Harta presiunii E03.01 este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii
actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Toate siturile

presiunii
actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie
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presiunii
actuale
C.4.

C.5.

Habitate

și Habitate acvatice, amfibieni, reptile, păsări din habitate agricole,

specii vizate

acvatice şi vidra

Detalii

Se observă un managementul defectuos al deșeurilor în localitățile
situate la limita sitului, și mai ales în zona canalului, inclus în sit,
ce flanchează localitățile Dorobanțu, Vărăști, Ciocănești, Bogata,
Rasa și Cunești. Aici întâlnim cantități mari de deșeuri menajere și
gunoi de grajd depozitate inadecvat în sau lângă sit, iar bazinele
acvatice incluse în sit sunt frecvent poluate cu deșeuri de plastic
sau contaminate cu gunoi de grajd, ceea ce produce pe alocuri o
eutrofizare intensă. Amfibienii și reptilele prezente aici (Bombina
bombina, Emys orbicularis) fac momentan față acestei situații, dar
ea nu trebuie lăsată să continue și cu atât mai mult să se agraveze.
Prezența deșeurilor poate fi întâlnită pe toată suprafața siturilor cu
o pondere mai mare în preajma localităților, fermelor și locurilor
de pescuit, unde apar adevărate gropi de gunoi neconforme, ce au
impact negativ atât asupra speciei vidră cât și asupra peisajului.

Tabel nr. 425 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.13. Presiune actuală

F01. Acvacultura marină și de apă dulce
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată

C.1.

Localizarea
presiunii

Harta presiunii F01. este prezentată în Anexa 11.3.21
actuale

[geometrie]
C.2.

Localizarea
presiunii

Toate suprafețele de apă deschisă din situri
actuale

[descriere]
C.3.

Intensitatea presiunii Scăzută
actuale

C.4.

Habitate și

specii Unele specii de păsări acvatice.
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C.5.

vizate

În special: Vidră și toate speciile de pești.

Detalii

Există ferme piscicole în sit, de exemplu la Ciocănești și Rasa.
Acestea nu par să aibă un impact negativ asupra populațiilor
de amfibieni și reptile, cel puțin la ora actuală.

Tabel nr. 426 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.14. Presiune actuală

F02.01 Pescuit profesional pasiv
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc.
F02.01.02 Pescuit cu plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița

C.1.

Localizarea
presiunii

Harta presiunilor F02.01. este prezentată în Anexa 11.3.21

actuale

[geometrie]
C.2.

Localizarea
presiunii

Toate suprafețele de apă deschisă din situri

actuale

[descriere]
C.3.

Intensitatea

Ridicată în ROSCI 0131, Medie în rest

presiunii actuale
C.4.

Habitate și specii Unele specii de păsări acvatice.
vizate

Alte specii, în special: vidra, Emys orbicularis și toate speciile de
pești.

C.5.

Detalii

Pescuitul poate avea efecte negative multiple asupra păsărilor
piscivore și nu numai: păsările care vânează activ sub apă pot fi
prinse în plase/vârșe, etc., pescuitul afectează direct baza de
hrană a multor specii acvatice de păsări.
Pescuitul cu capcane este o activitate ce are un impact major
asupra vidrei, acestea fiind atrase de peștii prinși în capcane, ele
pot intra însă nu mai pot ieși, astfel vor sfârși înecate, de aceea
recomandăm interzicerea pescuitului cu capcane.
Reptile: pescuitul cu undița are loc pe toate apele din sit. Există
un risc potențial pentru specia Emys orbicularis, de a fi capturată
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înghițind momeala cu tot cu cârligul
Tabel nr. 427 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.15. Presiune actuală

F03.01 Vânătoarea
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj

C.1.

Localizarea
presiunii

Harta presiunii F03.01. este prezentată în Anexa 11.3.21

actuale

[geometrie]
C.2.

Localizarea
presiunii

Toată suprafața siturilor

actuale

[descriere]
C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

C.5.

Habitate și specii Toate speciile (la păsări în mod special: rațe, gâște, cormorani,
vizate

pelicani dar şi unele specii de răpitoare sau passeriforme)

Detalii

Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra
păsărilor, mai ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.), dar și
de talie mică (braconarea păsărilor cântătoare pentru restaurante,
piețe, etc.).
Amploarea acestui fenomen este foarte greu de estimat, cu
ocazia deplasărilor pe teren nu am întâlnit cazuri concrete.

Tabel nr. 428 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.16. Presiune actuală

F03.02.05 Captură accidentală

C.1.

Harta presiunii F03.02.05 este prezentată în Anexa 11.3.21

Localizarea
presiunii actuale
[geometrie]

C.2.

Localizarea

Toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi pescuit

presiunii actuale respectiv pe Dunăre
[descriere]
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C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

Habitate și specii Toate speciile, dar mai ales cele acvatice
vizate

C.5.

Detalii

În urma activităților umane păsările accidental pot fi capturate în
mai multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur.
Aceste obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de
pescuit, sfori, ațe, pungi, saci, etc…
Amploarea acestui fenomen este foarte greu de estimat in
general, totuși deasupra bazinelor de puiet au fost amplasate fire
de protecție împotriva pătrunderii păsărilor, în aceste fire au fost
observate

păsări

prinse

(Nycticorax

nycticorax,

Larus

ridibundus).
Tabel nr. 429 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.17. Presiune actuală F05.04 Braconaj

C.1.

Localizarea

Harta presiunii F05.04. este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Toată suprafața siturilor

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

Habitate

și Toate speciile.

specii vizate
C.5.

Detalii

Braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor, mai ales
de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.), dar și păsările mici pot fi
afectate: păsări cântătoare ornamentale prinse cu plase/lipici pentru
a fi valorificate viu colecționarilor. Un fenomen răspândit în
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România este braconajul păsărilor mici pentru restaurante din
străinătate.
Amploarea acestui fenomen este foarte greu de estimat, cu ocazia
deplasărilor pe teren nu am întâlnit cazuri concrete.
Tabel nr. 430 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.18. Presiune actuală

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
H01.09. Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte
surse care nu sunt enumerate

C.1.

Localizarea

Harta presiunilor H01. este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Presiune scăzută.

presiunii actuale
C.4.

Habitate
specii vizate

și Habitatele acvatice
Toate speciile de păsări acvatice.
Toate speciile de pești, amfibieni și reptile

C.5.

Detalii

Efectele poluării apelor cu chimicale a fost prezentat mai detaliat
în cazul presiunii A1.
Un alt fel de poluare a apelor constituie deșeurile solide
(predominant plastic dar și metal, sticlă) care ajung în ape în
cantități mari

mai ales cu ocazia viiturilor. Aceste gunoaie

plutitoare pot fi transportate și depuse de apa ridicată la distanțe
surprinzători de mari. Efectele sunt multiple: pierdere directă de
habitate, vătămări, chiar și deces (înghițirea bucăților mici de
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plastic de către păsări, se tai în cioburi de sticlă, conserve, etc…)
Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte surse care nu
sunt enumerate: această presiune apare în tot situl, și se referă la
poluarea apelor de suprafață cu scurgeri din depozitările de deșeuri
și de dejecții provenite de la animalele domestice, precum și
(probabil) din scurgeri fecaloid-menajere. Vezi și E03.01
Amfibieni, reptile: aceasta se manifestă în tot situl, în măsura în
care se aplică tratamente cu pesticide și/sau îngrășăminte. Nu am
observat un impact major.
Tabel nr. 431 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.19. Presiune actuală H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide
C.1.

Localizarea

Harta presiunii H05. este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile aflate pe

presiunii actuale marginea lacurilor
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

Habitate
specii vizate

și Toate habitatele dar mai ales pădurile inundabile
Specii de păsări: Anas sp. (toate speciile), Anser albifrons, Anser
anser,

Caprimulgus

europaeus,

Charadrius

alexandrinus,

Charadrius dubius, Chlidonias leucopterus, Chlidonias hybridus,
Chlidonias niger, Cygnus olor, Cygnus cygnus, Egretta alba,
Egretta

garzetta,

Fulica

atra,

Haematopus

ostralegus,

Gelochelidon nilotica, Larus sp., Limosa limosa, Mergus sp.,
Motacilla alba, Motacilla flava, Netta rufina, Numenius arquata,
Nycticorax nycticorax, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus,
Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, Philomachus
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pugnax, Platalea leucorodia, Sterna hirundo, Sterna albifrons,
Sterna caspia, Tadorna tadorna, Tringa sp., Porzana porzana,
Vanellus vanellus precum şi altele
Speciile de amfibieni.
C.5.

Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere

Detalii

directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea
solului cu materiale provenite din gunoaie solide), 3) vătămări
corporale/deces (înghițirea bucăților mici de plastic de către păsări,
se tai în cioburi de sticlă, conserve, etc…). Această presiune este
strâns legată de presiunea A11, deoarece din nefericire Dunărea la
cotele ridicate transportă multe deşeuri solide. Amfibieni, reptile:
în tot situl, inclusiv în lunca inundabilă, apar deșeuri solide (în
principal plastice) – vezi și E03.01
Tabel nr. 432 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.20. Presiune actuală I01 Specii invazive non-native (alogene)
C.1.

Localizarea

Harta presiunii I01. este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

În special pe malul Dunării și a canalului, respectiv în păduri.

Localizarea
presiunii actuale
[descriere]

C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

Habitate
specii vizate

și Toate habitatele dar mai ales tufărișurile, pădurile și bancurile de
nisip
Specii de păsări în special cele care trăiesc pe insulele de pe
Dunăre dar şi altele.
Specia Emys orbicularis.

C.5.

Detalii

Efectele negative ale speciilor de arbori alohtoni a fost explicat
mai detaliat la presiunea A2. Pe de altă parte speciile invazive non537

native alterează habitatele naturale, ajungând la densități mari
cauzează impact negativ puternic, diminuând calitatea habitatelor
naturale, lipsă de hrană, de spațiu pt. cuibărit/ascuns, etc.).
Specii alohtone invazive identificate în ROSPA0021:
Plop canadian/ plop hibrid (Populus x. canadensis) – fiind o specie
pionieră cu creștere rapidă, colonizează rapid suprafețele noi de
bancuri goale de nisip, cauzând diminuarea suprafeței acestora,
care servesc ca loc de hrănire/cuibărit /ascunziș pentru

multe

specii de păsări.
Amorfă (Amorpha fruticosa) – arbuști abundent atât în vegetația
de-a lungul canalului cât și în pădurile de luncă din sit. Amfibieni,
reptile, între speciile alogene invazive, se remarcă în special
Amorpha fruticosa, care este abundentă în unele puncte din lunca
inundabilă, formând desișuri. Există posibilitatea să ocupe locurile
de cuibărit ale speciilor de păsări enumerate mai sus.
Tabel nr. 433 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.21. Presiune

J01.01 Incendii

actuală
C.1.

Localizarea

Harta presiunii J01.01 este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii
actuale
[geometrie]
C.2.

C.3.

Localizarea

Prezența incendiilor este întâlnită în toate siturile, îndeosebi în

presiunii

zonele cu stuf și vegetație uscată din prejma bălților Mostiștea și

actuale

Gălățui, în apropierea terenurilor agricole dar și în unele zone cu

[descriere]

depozite de deșeuri neconforme

Intensitatea

Ridicată

presiunii
actuale
C.4.

Habitate

și Tufărișurile, stufărișurile
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specii vizate

Unele specii de păsări acvatice care sunt legate de stuf dar şi altele
din zonele agricole şi păduri, precum şi toate speciile de amfibieni
şi reptile, respectiv vidra.

C.5.

Detalii

Incendierea vegetației (a miriștii și a pârloagelor, a tufărișurilor,
stufărișurilor, pășunilor) din păcate este un fenomen răspândit în
România. Scopul acestor acțiuni este ”curățarea” zonei respective.
Efectele sunt foarte negative: pierdere directă de habitate, de foarte
multe ori decesul animalelor cu mișcare limitată, distrugerea
depozitului local de semințe, ”eliberarea” locului pentru specii
invazive.
Vegetația de lângă canal poate lua foc și accidental, în cazul în care
se dă foc la terenurile agricole adiacente.
Incendierea stufului sau a terenurilor agricole este o practică
frecventă

în

ROSCI0131

Oltenița-Mostiștea-Chiciu,

această

activitate reprezintă însă o ameninţare asupra vidrei prin
degradarea habitatului și distrugerea zonelor cu vizuini.
Tabel nr. 434 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.22. Presiune actuală

J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice
(zone umede și mediul marin)
J02.03 Canalizare și deviere de apă
J02.04.02 lipsa de inundații
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de
apă interioare

C.1.

Localizarea

Harta presiunilor J02 este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Toată suprafeţele de apă excluzând Dunărea

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Scăzută
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presiunii actuale
C.4.

Habitate și specii Habitatele acvatice.
Toate speciile de pești, amfibieni și reptile

vizate

Speciile de păsări acvatice și vidra.
C.5.

Detalii

Toată regiunea este caracterizată prin modificări substanțiale față
de regimul natural al apelor/inundațiilor. Totuși, speciile de
amfibieni și reptile au supraviețuit și, în unele cazuri, chiar
prosperat (Emys în canale) în condițiile nou create.

Tabel nr. 435 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.23. Presiune actuală

J02.04.01 Inundare

C.1.

Harta presiunii J02.04.01 este prezentată în Anexa 11.3.21

Localizarea
presiunii actuale
[geometrie]

C.2.

Pădurile și bancurile de nisip aflate în lunca inundabilă a Dunării.

Localizarea
presiunii actuale
[descriere]

C.3.

Intensitatea

Ridicată

presiunii actuale
C.4.

Habitate
specii vizate

și Pădurile de luncă, bancurile de nisip aflate pe Dunăre
Specii de păsări: Alcedo atthis, Caprimulgus europaeus,
Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Erithacus rubecula,
Merops apiaster, Motacilla flava, Riparia riparia,

Sterna

albifrons, Sterna hirundo, Sterna hirundo
C.5.

Detalii

Creșterea semnificativă a nivelului Dunării în unele cazuri poate
avea efecte devastatoare asupra unor păsări: unele specii de păsări
(limicole, chire, pescăruși) se reproduc pe bancuri de nisip, depun
ouăle pe sol, pui cresc alergând pe jos și sunt incapabili de zbor
pentru mai multe săptămâni. Dacă în aceste perioade nivelul apei
crește brusc, duce la distrugerea în totalitate a pontei.
Alte specii de păsări sensibile la acest fenomen sunt cele care
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cuibăresc în găuri săpate în pereții verticali a malului (prigorii,
lăstuni de mal, pescărei albaștri, etc.). Deși este un fenomen
natural și stohastic, care apare doar în unii ani, se consideră
Tabel nr. 436 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.24. Presiune
actuală

J02.06. Captarea apelor de suprafață
J02.06.01 captări de apă de suprafaţă pentru agricultură
J02.06.02 captări de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu
apă
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole

C.1.

Localizarea

Harta presiunilor J02.06 este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii
actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Toate zonele acoperite de ape din aria siturilor Natura 2000

presiunii
actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii
actuale
C.4.

C.5.

Habitate

și Habitatele acvatice

specii vizate

Vidra, toate speciile de pești

Detalii

Un impact ridicat asupra apelor interioare din ROSCI0131 OltenițaMostiștea-Chiciu îl au captările pentru bazinele piscicole și
agricultură, stațiile de pompare și captările pentru producerea de
energie electrică în hidrocentralele de la Frăsinet și Mănăstirea.
Prin captarea apelor de suprafață în ROSCI0131 OltenițaMostiștea-Chiciu ne referim la:
-

captări de apă de suprafaţă pentru agricultură(J02.06.02),
captări de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu apă
(J02.06.02),
captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
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(J02.06.05),
Toate aceste tipuri de captări modifică vizibil debitul râului,
apărând astfel și modificări la nivel trofic. Debitul râului este mult
mai mic, astfel habitatul pentru speciile acvatice este redus și
degradat, potențialul trofic pentru specia vidră în aceste zone cu
debit redus este mult mai mic decât în zonele în care cursul râului
nu este modificat.
Tabel nr. 437 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.25. Presiune actuală

J02.12.02 Diguri de apărare pentru inundații în sistemele de
apă interioare

C.1.

Localizarea

Harta presiunii J02.12.02 este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Eleșteele de la Ciocăneşti precum şi malurile Dunării

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

Habitate și specii Habitate acvatice, amfibieni.
vizate

C.5.

Detalii

Aceasta se observă la amenajarea piscicolă de la Ciocănești, sunt
prezente de-a lungul canalelor, cursurilor de apă naturale și la
limita fâșiei inundabile din lungul Dunării. La ora actuală nu par
să aibă vreun impact negativ asupra amfibienilor sau reptilelor.

Tabel nr. 438 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.26. Presiune actuală

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze
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antropice
C.1.

Localizarea

Harta presiunilor J03 este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Toate suprafețele din siturile analizate

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

C.5.

Habitate și specii Toate tipurile de habitate,

toate speciile de păsări, pești,

vizate

amfibieni şi vidra

Detalii

Conectivitatea habitatelor este redusă în zona barajelor și a
lacurilor de acumulare de la Frăsinet, Mănăstirea și Bogata.
Totodată conectivitatea este redusă de rețeaua densă de căi de
comunicație ce tranzitează zonele umede ce reprezintă habitat al
vidrelor în sit

Tabel nr. 439 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.27. Presiune actuală
C.1.

Localizarea

K01. 01 Eroziune
Harta presiunii K01.01 este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Toate siturile, în zonele de maluri ale apelor

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

C.5.

Habitate

și Alcedo atthis, Coracias garrulus, Merops apiaster, Riparia riparia

specii vizate

amfibieni şi vidra

Detalii

Eroziunea malurilor Dunării este o problemă des întâlnită pe
malurile convexe ale râului, lipsite de vegetație. Cu toate că
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această amenințare a fost identificată în numeroase locații din
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, s-au puntat doar câteva
locuri unde presiunea este mai intensă. O altă zonă unde eroziunea
malurilor este foarte puternică o întâlnim pe malurile Bălții
Mostiștea în preajma localităților Valea Argovei, Sultana și
Coconi.

Tabel nr. 440 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.28. Presiune

C.1.

K02 Evoluție biocenotică/succesiune

actuală

K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune)

Localizarea

Harta presiunilor K02 este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii
actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

În special bancurile de nisip din sit.

presiunii
actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Ridicată

presiunii
actuale
C.4.

Habitate
specii vizate

și Toate tipurile de habitat.
Specii de păsări: Charadrius dubius, Sterna albifrons, Sterna
hirundo, Haematopus ostralegus

C.5.

Detalii

Succesiunea naturală cauzează dispariția unor tipuri de habitate
pioniere, care afectează direct și puternic speciile care preferă
aceste habitate.
în cazul nostru aceste habitate sunt: 1) bancurile de nisip (de multe
ori dispar din cauza unor specii pioniere invazive, ca plopul
canadian/hibrid sau Xanthium), 2) suprafețele goale de apă a
eleșteielor (succesiune cauzată de stuf / pipirig / tufe).
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Deși este un proces natural, în spațiul limitat de om nu pot apărea
habitate pioniere în alte zone (de exemplu se draghează bancurile
de nisip de pe canalul navigabil, etc.).
În prezent fitocenozele aparțin as. Arrhenatheretum elatioris Br.Bl. ex. Scherrer 1925 subass. festucetosum pratensis Slavnić 1948,
care se dezvoltă pe soluri brune, aluvionare sau cernoziomuri
levigate, reavăn-umede, fertile, slab acid-neutre, având ca specii
diferențiale Festuca pratensis și Alopecurus pratense.
Menționăm că la nivelul sitului suprafețele ocupate de fitocenoze
de acest tip sunt foarte puține, specia diferențială fiind Festuca
pratensis.
Au fost identificate fitocenoze ale as. Alopecuretrum ventricosi
Turenschi 1966 syn. Rorippo sylvestris - Agrostietum stoloniferae
(Moor 1958) Oberd et Müller 1961 alopecuretosum arundinaceae
(Turenschi 1966) Chifu 1995. Evoluția sindinamică a acestei as.
este spre instalarea fitocenozelor

mezofile

de Agrostetum

stoloniferae și Poëtum pratense, cea din urmă fiind mai lentă din
cauza umidității substratului (Sanda et al. 2008).
Pajiștile din sit (candidate la habitatul 6510) exceptând mici
suprafețe unde este prezentă subass. festucetosum pratensis, sunt de
tipul Poëtum pratensis Răv., Căzac. et Turenschi 1956 și Poëtum
trivialis Soó 1940.
În luncile periodic inundate se dezvoltă insular ssas. caricetosum
hirtae Sanda et al. 2001 a as. Rorippo austriacae-Agropyretum
repentis (Timár 1947) R. Tüxen 1950.
Ca urmare a pășunatului și a lipsei cositului au dispărut speciile cu
valoare ridicată a biomasei (Arrhenatherum elatius, Dactylis
glomerata, Lotus corniculatus, Bromus hordeaceus, Holcus
lanatus). Covorul vegetal este compus din specii ca: Festuca
pratensis, F. arundinacea, Poa pratensis, P. trivialis, Poa bulbosa,
Agrostis stolonifera, Medicago lupulina, Trifolium pratense,
Plantago lanceolata, Taraxacum officinale, Galium palustre,
Potentilla reptans, Ranunculus repens, Juncus inflexus, Lysimachia
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nummularia, Carex hirta, Rumex crispus, Ranunculus bulbosus,
Veronica officinalis, Trifolium repens, Rorippa austriaca.

Tabel nr. 441 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.29. Presiune actuală

K02.03 Eutrofizare (naturală)

C.1.

Harta presiunii K02.03 este prezentată în Anexa 11.3.21

Localizarea
presiunii actuale
[geometrie]

C.2.

Localizarea

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

Habitate

și Habitate acvatice, amfibieni şi vidra

specii vizate
C.5.

Detalii

Acest fenomen a fost sesizat pe bălțile și lacurile din ROSCI0131
Oltenița-Mostiștea-Chiciu, o amploare ridicată o are pe balta
Mostiștea în zona localităților: Sultana, Coconi, Mânăstirea,
Dorobanțu, Boșneagu, Ulmu și Făurei. Fenomenul de eutrofizare
apare și pe lacul Gălățui, Dorobanțu și la amenajarea piscicolă
Ciocănești însă la scară mai redusă.
Prezența fermelor de animale și a terenurilor agricole fertilizate
artificial în interiorul ariei protejate sau riverane acesteia, duce la
eliberarea de nutrienți ce stimulează înflorirea algelor și a
vegetației acvatice în general, reducând brusc cantitatea de oxigen
din apă, diminuând astfel cantitatea de pește din corpurile de apă,
acest fenomen este cel mai des întâlnit în bălțile și lacurile din
preajma terenurilor agricole și fermelor zootehnice.
Lipsa resurselor de hrană duce și la lipsa vidrei din acel teritoriu.

Tabel nr. 442 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
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Cod

Parametru

Descriere

A.30. Presiune actuală

K03.06 Antagonism cu animale domestice

C.1.

Harta presiunii K03.06 este prezentată în Anex 11.3.21

Localizarea
presiunii

actuale

[geometrie]
C.2.

Localizarea
presiunii

Toate siturile
actuale

[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

Habitate și specii Amfibieni, reptile şi vidra
vizate

C.5.

Câinii hoinari și cei de pază au o frecvență ridicată în

Detalii

ROSCI0131

Oltenița-Mostiștea-Chiciu,

ei

fiind

prezenți

îndeosebi în preajma localităților, fermelor, stațiilor de pompare,
a stânelor sau în preajma altor obiective.

Tabel nr. 443 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.31. Presiune actuală

M01.02 Secete și precipitații reduse

C.1.

Harta presiunii M01.02 este prezentată în Anexa 11.3.21

Localizarea
presiunii

actuale

[geometrie]
C.2.

Localizarea
presiunii

Toate siturile
actuale

[descriere]
C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

Habitate și specii Amfibieni şi reptile, peștii din zona bălților.
vizate

C.5.

Detalii

Amfibieni, reptile: în anii secetoși, bălțile temporare seacă
repede, având un impact major asupra reproducerii amfibienilor.
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În 2018 cel puțin specia Bombina bombina s-a reprodus cu
succes în mai multe zone din sit

Tabel nr. 444 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.32. Presiune actuală

M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor

C.1.

Harta presiunii M01.03 este prezentată în Anex 11.3.21

Localizarea
presiunii

actuale

[geometrie]
C.2.

Localizarea
presiunii

Toate siturile
actuale

[descriere]
C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

C.5.

Habitate și specii Habitatul 6510.
vizate

Amfibieni, reptile.

Detalii

Inundațiile au și ele un impact negativ asupra amfibienilor și
reptilelor, apele crescute și cu viteză sporită de curgere, ce
ocupă lunca inundabilă în anii cu inundații, nefiind favorabile
acestor specii.

Tabel nr. 445 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.33. Presiune actuală M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului
C.1.

Localizarea

Harta presiunii M02.01 este prezentată în Anexa 11.3.21

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
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C.4.

Habitate

și Habitate terestre (6510)

specii vizate
C.5.

Detalii

As. Alopecuretrum ventricosi Turenschi 1966 syn. Rorippo
sylvestris - Agrostietum stoloniferae (Moor 1958) Oberd et Müller
1961 alopecuretosum arundinaceae (Turenschi 1966) Chifu 1995.
este încadrată de EUR 27 și EUR 28 la habitatul 6510. Însă această
as. se instalează pe soluri lăcoviștite, ușor salinizate și este
încadrată de autorii români (justificat de altfel) în Agrostion
stoloniferae și, respectiv, habitatul 6440 (Pajişti aluviale ale văilor
râurilor din Cnidion dubii).
As. Poëtum pratensis Răv., Căzac. et Turenschi 1956 ce este
încadrată la R3716 Pajiști danubiano-pontice de Poa pratensis,
Festuca pratensis și Alopecurus pratensis este și ea încadrată la
6440 (Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii).
Nu există informații despre compoziția floristică a pajiștilor din
acest sit astfel încât să avem certitudinea că anterior acestor studii
compoziția floristică era tipică pentru habitatul 6510. Luând
formularul standard al sitului ca unică și pertinentă sursă de
informații putem spune că la momentul actual habitatul se va
deteriora prin pășunare și lipsa cosirii și ar putea fi restaurat prin
cosire, fertilizare și reintroducerea speciilor caracteristice și
edificatoare

ale

acestuia

(Arrhenatherum

elatius,

Dactylis

glomerata, Pastinaca sativa ).

Tabel nr. 446 - Tabelul C: lista atributelor hărții presiunilor actuale şi
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
A.34. Presiune actuală

M02.03 Declinul sau dispariția speciilor

C.1.

Harta presiunii M02.03 este prezentată în Anexa 11.3.21

Localizarea
presiunii actuale
[geometrie]

C.2.

Localizarea

Toate siturile

presiunii actuale
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[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie, Ridicată la păsări

presiunii actuale
C.4.

Habitate și specii Habitate, păsări (Oxyura leucocephala)
vizate

C.5.

Detalii

Specia Oxyura leucocephala nu a fost identificată în sit, acesta a
dispărut ca şi specie cuibăritoare de pe teritoriul României în
ultimii 50 de ani.
De menționat că specia Arrhenatherum elatium lipsește cu
desăvârșire, mai mult, nu a fost identificată în nici un coronim din
sit sau împrejurimi.

Nu avem informații, anterioare acestui

studiu, despre existența speciei Arrhenatherum elatium în aceste
pajiști.
De asemenea, nici alte specii indicatoare ale habitatului nu au fost
identificate: Pastinaca

sativa, Dactylis glomerata, Salvia

nemorosa, Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, Alopecurus
pratense, Trisetum flavescens.
5.2.2 Harta ameninţărilor viitoare şi a intensităţii acestora la nivelul ariilor naturale
protejate
Tabel nr. 447 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.1.

Amenințare

A02.01 Agricultură intensivă

viitoare
C.1.

Localizarea

Harta amenințării A02.01 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Habitatele agricole și în imediata apropiere a acestora

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Ridicată

presiunii actuale
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C.4.

Habitate

și Specii de păsări din mediul agricol.

specii vizate
C.5.

Detalii

Cultivarea intensivă, folosind tehnologii care solicită la maximum
potențialul pământului cresc șansele instalării procesului de
deșertificare. Pe lângă acestea, substanțele chimice folosite în
agricultură pot dăuna speciilor de păsări menționate anterior. Astfel
credem că în viitor pot apărea amenințări serioase asupra speciilor
de păsări.

Tabel nr. 448 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.2.

Amenințare

A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii

viitoare
C.1.

Localizarea

Harta amenințării A03.03 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Habitatele agricole și în imediata apropiere a acestora, în cazul

presiunii actuale nostru în zona canalului.
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

Habitate și specii Speciile de păsări agricole, habitatul 6510
vizate

C.5.

Detalii

Abandonarea fânețelor datorită prăbușirii zootehniei, însoțită de
abandonarea activităților umane care au dus la crearea și
întreținerea acestor pajiști, respectiv a cositului și fertilizării, este o
presiune cu impact negativ asupra calității fânețelor.

Tabel nr. 449 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.3.

Amenințare viitoare A04.01 Pășunatul intensiv

C.1.

Localizarea

Harta amenințării A04.01 este prezentată în Anexa 11.3.22
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presiunii

actuale

[geometrie]
C.2.

Localizarea
presiunii

Presiunea e prezentă în zona malurilor, în toate ariile naturale
actuale protejate

[descriere]
C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

C.5.

Habitate și specii Toate speciile de pești, amfibieni și reptile, speciile de păsări din
vizate

zonele agricole, habitatul 6510

Detalii

Păşunatul intensiv duce la eroziunea malurilor, degradarea
habitatelor terestre inclusiv a celor acvatice cu ape de adâncimi
mici prielnice pentru reproducerea amfibienilor şi a speciilor de
peşti.

Tabel nr. 450 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.4.

Amenințare

A07

Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe

viitoare

chimice
A08 Fertilizarea cu îngrășământ

C.1.

Localizarea

Hărțile amenințărilor A07 și A 08 sunt prezentate în Anexa 11.3.22

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Toate siturile

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

C.5.

Habitate

și Specii de păsări: Toate

specii vizate

Habitatul terestru (6510) şi acvatice, amfibieni, reptile și pești.

Detalii

Datorită dezvoltării tot mai mari a agriculturii precum și a dorinței
de obținere a unui profit cât mai mare, sunt folosite un număr mare
de substanțe chimice, îngrășăminte, pesticide etc. Aceste substanțe,
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prin diverse modalități (infiltrare în pânza freatică, spălarea
utilajelor sau datorită ploilor imediate.), pot ajunge în habitatele
acvatice din imediata apropiere, în cazul nostru în canalul SPA-ului
și apoi în Dunăre.
Odată ajunse în habitatele acvatice, acestea pot avea efecte directe
și indirecte asupra speciilor.

Tabel nr. 451 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.5.

Amenințare

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației

viitoare

B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci nenativi)
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare

C.1.

Localizarea

Harta amenințărilor B02 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Zona de luncă de-a lungul Dunării din ROSCI0131, Ostrovul

presiunii actuale Ciocănești și malul stâng al Dunării
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Ridicată

presiunii actuale
C.4.

Habitate
specii vizate

și Pădurile
Specii de păsări: Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo buteo,
Caprimulgus europaeus, Dendrocopos minor, Erithacus rubecula,
Strix aluco, Nycticorax nycticorax, Corvus corax, Cuculus canorus,
Dendrocopos major, Fringilla coelebs, Oriolus oriolus, Asio otus,
Sturnus vulgaris, Upupa epops în general care cuibăresc sau îşi
procură hrana din pădure.

C.5.

Detalii

Lucrările forestiere au un impact direct puternic asupra speciilor de
păsări care cuibăresc în păduri. Defrișarea unei porțiuni de pădure
este pierdere directă de habitate, care se regenerează, în cel mai bun
caz în decenii.
Datorită vârstei înaintate a pădurii, atât pe Ostrovul Ciocănești cât
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și în pădurea de luncă, de pe malul stâng al Dunării,

există

posibilitatea începerii unor acțiuni de defrișare, în viitor, acestea
având efecte majore asupra speciilor de păsări.

Tabel nr. 452 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.6.

C.1.

Amenințare

C01.01 Extragerea de nisip și pietriș

viitoare

C01.01.02 Scoaterea de material de pe plaje

Localizarea

Harta amenințărilor C01.01 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii

actuale

[geometrie]
C.2.

Malul stâng al Dunării și insulele de nisip formate de aceasta,

Localizarea
presiunii

actuale bancurile de nisip de lângă

[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

Habitate și specii Bancurile de nisip
vizate

Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Sterna albifrons,
Sterna caspia, Motacilla alba, Tringa totanus, Vanellus vanellus,
Sterna hirundo

C.5.

Detalii

Datorită cerințelor mari de balast, credem că în viitor există șansa
de extragere a acestuia de pe malul stâng al Dunării (plaje) sau
chiar din insulele de nisip formate, când aceasta este scăzută
(adiacente ostrovului Ciocănești).
Aceste extrageri au efecte directe asupra speciilor de păsări,
manifestate prin degradarea sau chiar pierderea habitatelor de
cuibărire sau hrănire a acestora.
De asemenea, un impact major este cauzat și de deranjul cauzat
de utilajele de extragere a materialului grosier.

Tabel nr. 453 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
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B.7.

Amenințare

D03.02 Navigaţie

viitoare
C.1.

Localizarea

Harta amenințării D03.02 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Suprafața Dunării din arealul ariilor protejate.

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Ridicată

presiunii actuale
C.4.

Habitate și specii Toate speciile de pești protejate din Dunăre.
vizate

C.5.

Detalii

Navigația intensivă are un efect negativ asupra ihtiofaunei.
Valurile create de ambarcațiunile navale afectează în special
puietul care se adăpostește în zonele litorale ale apelor. Totodată,
întreținerea canalului de navigație afectează speciile de pești prin
schimbarea

caracteristicii

habitatului.

De

asemenea,

ambarcațiunile de navigație constituie o sursă de poluare.

Tabel nr. 454 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.8.

Amenințare

F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată

viitoare

F03.01 Vânătoare
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj

C.1.

Localizarea

Harta amenințărilor F01.01 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii
actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Toată suprafața siturilor

presiunii
actuale
[descriere]
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C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii
actuale
C.4.

Habitate

și Habitatele acvatice.

specii vizate

Speciile acvatice de păsări în general, printre care: Anser anser,
Anser albifrons, Anser erythropus, Anas platyrhynchos ,Anas
querquedula, Anas strepera, Anas acuta, Anas crecca, Anas
clypeata,

Aythya

Phalacrocorax

ferina,

carbo,

Aythya

fuligula,

Phalacrocorax

Aythya

pygmeus,

nyroca,

Pelecanus

onocrotalus, Pelecanus crispus dar şi altele, a se vedea Cap III
Toate speciile de pești și vidră.
C.5.

Detalii

Situl studiat se suprapune peste o fermă piscicolă, mai exact pe-o
suprafață de aproape 50 % din totalitatea acestuia. Pe viitor există
șansa instalării unei practicări a pisciculturii intensive.
Habitatele acvatice atrag un număr mare de specii de păsări, o parte
din ele fiind de interes pentru vânătoare (gâște, rațe). În viitor pot
apărea efecte negative asupra speciilor, în special dacă se ajunge la
braconaj, utilizarea capcanelor sau uneori a otrăvirii (pelicani,
cormorani etc.).

Tabel nr. 455 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.9.

Amenințare

G01.01.01 Sporturi nautice motorizate

viitoare
C.1.

Localizarea

Harta amenințării G01.01.01 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Cursul Dunării

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
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C.4.

Habitate

și Dunărea

specii vizate

Speciile acvatice de păsări în general, printre care: Alcedo atthis,
Anas acuta, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas crecca,
Anas penelope, Ardea cinerea, Aythya ferina, Aythya fuligula,
Charadrius dubius, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus,
Chlidonias niger, Egretta garzetta, Egretta alba, Fulica atra,
Gelochelidon nilotica, Haematopus ostralegus, Larus cachinnans,
Larus

canus,

Larus

genei,

Larus

ridibundus,

Larus

melanocephalus, Mergus albellus, Motacilla alba, Nycticorax
nycticorax, Oxyura leucocephala, Pelecanus crispus, Pelecanus
onocrotalus,

Phalacrocorax

carbo,

Phalacrocorax

pygmeus,

Riparia riparia, Sterna hirundo, Sterna caspia, Sterna albifrons,
Tringa totanus, Vanellus vanellus dar şi altele, a se vedea Cap III
C.5.

Detalii

Datorită așezării siturilor putem presupune o apariție a sporturilor
nautice și în această zonă, ele având efecte negative asupra
păsărilor.
Turismul a devenit o activitate la fel de importantă precum cea
desfășurată în alte sectoare (industrie, agricultură, comerț). Până nu
de mult acesta se concentra asupra peisajelor naturale și a istoriei
bogate a țării. Se pare totuși că manifestă o dezvoltare, apărând tot
mai multe activități în zone acvatice, reprezentate și prin sporturi
nautice motorizate.
Datorită așezării siturilor putem specula o apariție a acestora și în
această zonă, ele având efecte negative asupra speciilor de păsări,
cele mai afectate fiind speciile acvatice.

Tabel nr. 456 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.10. Amenințare

H01.02 Poluarea apelor de suprafaţă prin inundaţii

viitoare
C.1.

Localizarea

Harta amenințări H01.02 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii actuale
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[geometrie]
C.2.

Localizarea

Toate apele de suprafața din interiorul ariilor naturale protejate.

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

C.5.

Habitate

și Habitatele acvatice

specii vizate

Toate speciile de pești, vidra.

Detalii

Frecvența inundațiilor în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu
este una mare, astfel există riscul poluării apelor de suprafață prin
inundarea unităților industriale riverane sitului. În acest mod există
riscul introducerii de substanțe chimice periculoase ce pot avea un
puternic impact asupra populației de vidră și faunei acvatice, specii
pradă ce intră în dieta vidrei.

Tabel nr. 457 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.11 Amenințare

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si

viitoare

salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere

C.1.

Localizarea

Harta amenințărilor H01 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Toate suprafețele de apă deschisă din sit (ferma piscicolă, canal,

presiunii actuale Dunăre)
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

Habitate
specii vizate

și Habitatele acvatice
Toate speciile de păsări acvatice dintre care amintim: Alcedo atthis,
Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Anas acuta, Anas clypeata,
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Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, Anas
crecca, Anas penelope Anser albifrons, Anser anser, Anser
erythropus, Ardea cinerea, Aythya ferina, Aquila clanga, Aythya
fuligula, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Branta ruficollis,
Calidris

alpina,

Chlidonias

leucopterus,

Chlidonias

niger,

Chlidonias hybridus, Ciconia ciconia, Cygnus olor, Cygnus cygnus,
Gallinula chloropus, Egretta alba, Egretta garzetta, Fulica atra
Haematopus ostralegus, Himantopus

himantopus,, Ixobrychus

minutus Larus cachinnans, Larus canus, Larus genei, Larus
melanocephalus, Larus ridibundus, Limosa limosa, Mergus
albellus, Milvus migrans, Motacilla alba Motacilla flava, Netta
rufina,

Numenius

arquata,

leucocephala,

Pelecanus

Phalacrocorax

carbo,

Nycticorax
crispus,

Phalacrocorax

nycticorax,,

Oxyura

Pelecanus

onocrotalus,

pygmeus

Philomachus

pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Podiceps
cristatus,

Porzana porzana,

Recurvirostra avosetta,

Rallus

aquaticus Sterna hirundo, Tadorna tadorna, Tringa glareola,
Tachybaptus ruficollis, Tringa totanus, Vanellus vanellus dar şi
altele a se vedea Cap III.
C.5.

Detalii

Poluarea apelor de suprafață poate proveni de la localnici,
turiști/pescari, muncitorii care exploatează pădurile, sau din
agricultură de la utilaje sau substanțe chimice folosite.
În caz că aceste substanțe chimice ajung în viitor în habitatele
acvatice din interiorul siturilor, pot afecta atât speciile cuibăritoare
din habitatele acvatice cât și pe cele care ajung în contact cu apa,
pentru hrănire.

Tabel nr. 458 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.12. Amenințare

C.1.

H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa

viitoare

de canalizare menajeră şi de ape uzate

Localizarea

Harta amenințării H01.08 este prezentată în Anexa 11.3.22
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presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

C.5.

Habitate

și Habitatele acvatice.

specii vizate

Toate speciile de pești, vidra

Detalii

Sistemul de canalizare în multe din localitățile riverane
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu lipsește iar în cazul în care
există apele uzate menajere nu sunt epurate complet, stațiile de
epurare fiind neconforme. Astfel apele uzate menajere ajung în apa
bălților riverane și Dunăre îmbogățind cantitatea de substanțe
chimice nocive crescând gradul de bioacumulare în organismul
vidrei.

Tabel nr. 459 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.13. Amenințare

I01 Specii invazive non-native (alogene)

viitoare
C.1.

Localizarea

Harta amenințării I01 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

În special pe malul Dunării și a canalului respectiv în păduri.

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Ridicată

presiunii actuale
C.4.

Habitate și specii Mai ales tufărișurile și pădurile
vizate

Specii

de

păsări:

Caprimulgus

europaeus,

Charadrius

alexandrinus, Charadrius dubius, Haematopus ostralegus, Sterna
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albifrons, Sterna hirundo.
Toate speciile de pești.
C.5.

Detalii

Speciile invazive, non-native au efecte majore asupra habitatelor
naturale, manifestate în special prin alterarea lor. Ajunse la
densități mari pot cauza efecte majore și asupra speciilor de
păsări, pot diminua cantitatea și calitatea hranei, locurilor de
cuibărit etc.
În urma terenului efectuat în sit a fost identificat plopul canadian/
plop hibrid (Populus x. canadensis) și amorfa (Amorpha
fruticosa).
Fără un control asupra acestor specii în special a amorfei, în
viitor se pot produce degradări majore a habitatelor.
Speciile de pești sunt amenințate în principal, de apariția unor
specii alohtone, prădătoare cum ar fi Lepomis gibbosus.

Tabel nr. 460 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.14. Amenințare

J02.02.01 Dragare/îndepărtarea sedimentelor limnice

viitoare
C.1.

Localizarea

Harta amenințării J02.02.01 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii
actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Cursul Dunării

presiunii
actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii
actuale
C.4.

Habitate
specii vizate

și Dunărea și bancurile de nisip.
Specii de păsări: Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius,
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Sterna albifrons, Sterna caspia, Motacilla alba, Tringa totanus,
Vanellus vanellus, Sterna hirundo, Alcedo atthis, Anas acuta, Anas
platyrhynchos, Anas querquedula, Anas crecca, Anas penelope,
Ardea cinerea, Aythya ferina, Aythya fuligula, Charadrius dubius,
Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger,
Egretta garzetta, Egretta alba, Fulica atra, Gelochelidon nilotica,
Haematopus ostralegus, Larus cachinnans, Larus canus, Larus
genei, Larus ridibundus, Larus melanocephalus, Mergus albellus,
Motacilla alba, Nycticorax nycticorax, Oxyura leucocephala,
Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax carbo,
Phalacrocorax pygmeus, Riparia riparia, Sterna hirundo, Sterna
caspia, Sterna albifrons, Tringa totanus, Vanellus vanellus.
Speciile de pești din Dunăre.
C.5.

Detalii

Dunărea depozitează și transportă cantități uriașe de sedimente.
Datorită canalului navigabil, pe secțiunea siturilor este posibilă
apariția de lucrări de dragare sau îndepărtare a sedimentelor
limnice.
Aceste lucrări ar avea efecte directe asupra speciilor de păsări,
manifestate prin distrugerea habitatelor (insule) sau deranj cauzat
de utilaje.

Tabel nr. 461 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.15. Amenințare

J02.06 Captarea apelor de suprafață

viitoare
C.1.

Localizarea

Harta amenințării J02.06 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii
actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Toate barajele din zona sitului: lacurile Gălățui, Dorobanți,

presiunii

Mostiștea, Iezerul Mostiștea, Piscicola Ciocănești

actuale
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[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii
actuale
C.4.

Habitate
specii vizate

și Specii de păsări: Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius,
Sterna albifrons, Sterna caspia, Motacilla alba, Tringa totanus,
Vanellus vanellus, Sterna hirundo, Alcedo atthis, Anas acuta, Anas
platyrhynchos, Anas querquedula, Anas crecca, Anas penelope,
Ardea cinerea, Aythya ferina, Aythya fuligula, Charadrius dubius,
Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger,
Egretta garzetta, Egretta alba, Fulica atra, Gelochelidon nilotica,
Haematopus ostralegus, Larus cachinnans, Larus canus, Larus
genei, Larus ridibundus, Larus melanocephalus, Mergus albellus,
Motacilla alba, Nycticorax nycticorax, Oxyura leucocephala,
Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Phalacrocorax carbo,
Phalacrocorax pygmeus, Riparia riparia, Sterna hirundo, Sterna
caspia, Sterna albifrons, Tringa totanus, Vanellus vanellus.
Habitatele acvatice
Vidra, toate speciile de pești

C.5.

Detalii

Un impact ridicat asupra apelor interioare din ROSCI0131 OltenițaMostiștea-Chiciu îl au captările pentru bazinele piscicole și
agricultură, stațiile de pompare și captările pentru producerea de
energie electrică în hidrocentralele de la Frăsinet și Mănăstirea.
Prin captarea apelor de suprafață în ROSCI0131 OltenițaMostiștea-Chiciu ne referim la:
-

captări de apă de suprafaţă pentru agricultură(J02.06.02),
captări de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu apă
(J02.06.02),
- captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
(J02.06.05),
Toate aceste tipuri de captări modifică vizibil debitul râului,
apărând astfel și modificări la nivel trofic. Debitul râului este mult
mai mic, astfel habitatul pentru speciile acvatice este redus și
degradat, potențialul trofic pentru specia vidră în aceste zone cu
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debit redus este mult mai mic decât în zonele în care cursul râului
nu este modificat.

Tabel nr. 462 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.16. Amenințare
viitoare

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze
antropice

C.1.

Localizarea

Hărțile amenințărilor J03.01 și J03.02 sunt prezentate în Anexa

presiunii actuale 11.3.22
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Fenomen general pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere

presiunii actuale în zonele limitrofe localităților.
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Scăzută

presiunii actuale
C.4.

C.5.

Habitate și specii Toate tipurile de habitat din ariile protejate.
vizate

Vidra, toate speciile de pești.

Detalii

Conectivitatea habitatelor este redusă în zona barajelor și a
lacurilor de acumulare de la Frăsinet, Mănăstirea și Bogata.
Totodată conectivitatea este redusă de rețeaua densă de căi de
comunicație ce tranzitează zonele umede ce reprezintă habitat al
vidrelor în sit.

Tabel nr. 463 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.17. Amenințare

K01.03 Secare

viitoare
C.1.

Localizarea

Harta amenințării K01.03 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii actuale
[geometrie]
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C.2.

Ferma piscicolă și pădurile, bancurile de nisip inundabile de către

Localizarea

presiunii actuale Dunăre
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

Habitate

și Practic, toate habitatele

specii vizate

Specii de păsări: Alcedo atthis, Anas sp., Anser anser, Ardea sp.,
Aythya sp., Botaurus stellaris, Branta ruficollis, Calidris alpina,
Chlidonias sp., Ciconia ciconia, Cygnus olor, Egretta sp., Fulica
atra,

Gallinula chloropus, Ixobrychus minutus,

Haematopus

ostralegus, Himantopus himantopus, Larus sp, Limosa limosa,
Motacilla sp., Netta rufina, Numenius arquata, Philomachus
pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Podiceps
cristatus, Tachybaptus ruficollis, Recurvirostra avosetta, Tadorna
tadorna, Tringa sp., Nycticorax nycticorax, Porzana sp, Rallus
aquaticus , Sterna sp., Vanellus vanellus.
Amfibienii și specia Emys orbicularis.
C.5.

Detalii

Atât factorii naturali cât și cei antropici pot cauza variații mari ale
nivelului apei. Aceste modificări pot duce la secare sau inundarea
unor suprafețe, care pot avea efecte negative asupra speciilor de
păsări, în special a celor dependente de mediile acvatice (rațe,
limicole, pescăruși, chire etc.).

Tabel nr. 464 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.18. Amenințare
viitoare
C.1.

Localizarea

K02 Evoluție biocenotică, succesiune
K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune)
Harta amenințărilor K02 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

În special bancurile de nisip din sit.

presiunii actuale
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[descriere]
C.3.

Intensitatea

Ridicată

presiunii actuale
C.4.

Habitate
specii vizate

și În special specii de păsări de pe bancurile de nisip de pe malul
Dunării: Charadrius alexandrinus, Charadrius dubius, Sterna
albifrons, Sterna caspia, Motacilla alba, Motacilla flava, Tringa
glareola, Haematopus ostralegus, Tringa totanus, Vanellus
vanellus, Sterna hirundo şi vidra, habitate terestre.

C.5.

Detalii

Prin succesiunea vegetaţiei se înţelege procesul de modificare sau
de înlocuire în timp a compoziţiei vegetației de pe o anumită
suprafaţă de teren, ca rezultat al eliminării şi înlocuirii speciilor
între ele.
Acest fenomen poate fi unul natural sau antropic.
În interiorul siturilor se observă o înlocuire a plopului autohton cu
cel hibrid (Populus x. canadensis). Un alt exemplu este cauzat de
amorfa (Amorpha fruticosa), care cel mai probabil înlătură specii
autohtone. Ambele succesiuni pot avea efecte negative asupra
speciilor de păsări.
Factorii climatici pot cauza variații mari ale nivelului apei. Aceste
modificări naturale pot duce la secare sau inundarea unor
suprafețe, care pot avea efecte negative asupra speciilor de păsări,
în special a celor dependente de mediile acvatice (rațe, limicole,
pescăruși, chire etc.).
Aceste fluctuații mari a apei au fost observate și în interiorul
siturilor, în ferma piscicolă, de data aceasta cu cauză antropică.
Umplerea sau secarea unui bazin în perioade de cuibărire a
speciilor pot avea un efect devastator.
Este un fenomen natural extrem ce poate apare în ROSCI0131
Oltenița-Mostiștea-Chiciu îndeosebi în perioada verii în zonele cu
pârâuri, canale sau bălți determinând astfel vidrele din aceste
teritorii să intre în competiție pentru hrană cu celelalte exemplare
de vidră aflate deja în teritoriu.
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Tabel nr. 465 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.19. Amenințare

M01.01 Schimbarea temperaturii

viitoare
C.1.

Localizarea

Harta amenințării M01.01 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

Toată suprafața siturilor

presiunii actuale
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

C.5.

Habitate și specii Toate habitatele
vizate

Toate speciile

Detalii

O amenințare care nu poate fi cuantificată în prezent este
schimbarea temperaturii, manifestată în special prin încălzirea
globală. Aceasta poate avea ca efect intensificarea fenomenelor
extreme (furtuni), seceta și deșertificarea, modificarea de debit a
apelor.
Toate acestea au un efect major asupra organismelor.

Tabel nr. 466 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.20. Amenințare viitoare
C.1.

Localizarea

M01.02 Secete și precipitații reduse

presiunii Harta amenințării M01.02 este prezentată în Anexa 11.3.22

actuale [geometrie]
C.2.

Localizarea

presiunii Toată suprafața siturilor

actuale [descriere]
C.3.

Intensitatea

presiunii Medie

actuale
C.4.

Habitate și specii vizate Toate habitatele
Toate speciile
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C.5.

Detalii

Posibila intensificare a secetelor ca urmare a modificărilor
climatice ar putea avea un impact negativ major asupra
amfibienilor.

Tabel nr. 467 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.21. Amenințare viitoare
C.1.

Localizarea

M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor

presiunii Harta amenințării M01.03 este prezentată în Anexa 11.3.22

actuale [geometrie]
C.2.

Localizarea

presiunii Toată suprafața siturilor

actuale [descriere]
C.3.

Intensitatea

presiunii Medie

actuale
C.4.

C.5.

Habitate

și

specii Toate habitatele

vizate

Toate speciile

Detalii

Posibila

intensificare

a

inundațiilor

ca

urmare

a

modificărilor climatice ar putea avea un impact negativ
major asupra amfibienilor.

Tabel nr. 468 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.22. Amenințare

M02.01 înlocuirea și deteriorarea habitatului

viitoare
C.1.

Localizarea

Harta amenințării M02.01 este prezentată în Anexa 11.3.22

presiunii actuale
[geometrie]
C.2.

Localizarea

În arealele acoperite cu pajiști și în cele cu prezența habitatelor

presiunii actuale acvatice.
[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

Habitate și specii Toate habitatele
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vizate
C.5.

Habitate: Pășunatul intensiv ca și schimbarea regimului hidric

Detalii

determinat de îndiguiri va determina degradarea continuă a
pajiștilor, ducând la schimbarea compoziției floristice a covorului
vegetal format din specii mezohigrofile spre o compoziție
floristică mezo-xerofilă → xerofilă.

Tabel nr. 469 - Tabelul D: lista atributelor hărții amenințărilor viitoare și
intensității acestora
Cod Parametru
Descriere
B.23. Amenințare

M02.03 Declinul sau dispariția speciilor

viitoare
C.1.

Localizarea
presiunii

Harta amenințării M02.03 este prezentată în Anexa 11.3.22
actuale

[geometrie]
C.2.

Localizarea
presiunii

Toată suprafața siturilor
actuale

[descriere]
C.3.

Intensitatea

Medie

presiunii actuale
C.4.

C.5.

Habitate și specii Toate habitatele
vizate

Toate speciile

Detalii

Habitate: Speciile caracteristice și edificatoare ale acestui
habitat nu se pot instala de la sine; este necesară intervenția
umană specializată pentru reinstalarea unui astfel de habitat.
Referitor la speciile de păsări unele dintre cele care apar în
formularul standard al sitului nu se mai regăsesc în sit, astfel
este de aşteptat, ca şi o consecinţă a trendurilor populaţionale
globale, dispariţia unor specii.
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5.3 Evaluarea impacturilor asupra speciilor
5.3.1 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor
5.3.1.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor de pești
Alosa immaculata
Tabel nr. 470 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.1. Presiune actuală

Activități de regularizare și întreținere a albiilor și a malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.02.01 dragare / îndepărtarea sedimentelor limnice
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
Braconaj, piscicultura intensivă, pescuit comercial necontrolat
F02.01.02 Pescuit cu plasa
Diferite surse de poluare provenite de la localnici, turism și
agricultură
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de
canalizare menajeră şi de ape uzate
Specii invazive și introduse
I01 Specii invazive non-native (alogene)
Navigație și Sporturi nautice motorizate

E.1.

Specia

D03.02 Navigaţie
4125

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale asupra speciei Alosa immaculata este

impacturilor

prezentată la Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile actuale
asupra speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Activități de regularizare și întreținere a albiilor și a malurilor

impacturilor

- Dunărea și lunca Dunării
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cauzate de

Braconaj, pescuit comercial necontrolat

presiunile actuale

- presiunea e prezentă în zona fluviului Dunărea

asupra speciei

Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la

[descriere]

agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general pe toată suprafața sitului, pe cursul Dunării, dar
se manifestă mai intensiv în zona localităților (impact indirect)
Specii invazive și introduse
- Dunărea, lunca Dunării (între digul principal și Dunăre)
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- Dunărea, lunca Dunării (între digul principal și Dunăre)
Navigație, sporturi nautice motorizate
- Dunărea

E.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/regularizări; Activități

localizată a

de întreținere a albiilor și a malurilor; Braconaj, pescuit comercial

impacturilor

necontrolat; Secare; Poluare provenită din activitățile din

cauzate de

agricultură; Sporturi nautice motorizate; Diferite surse de poluare:

presiunile actuale

de la localnici, de la turiști, din agricultură, de la pescari etc.;

asupra speciei

Navigație;

Scăzut (S): Specii invazive și introduse
E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale
protejate

Aspius aspius
Tabel nr. 471 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.2.

Presiune actuală

Baraje/captări de apă/praguri/regularizări/dispariția zonelor
inundabile
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
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J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
Braconaj, piscicultura intensivă, pescuit comercial necontrolat
F01 Acvacultura marină și de apă dulce
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc.
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare provenite de la localnici, turism, și
agricultură.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
E.1.

Specia

1130

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale asupra speciei Aspius aspius este

impacturilor

prezentată la Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți

impacturilor

- toate barajele din zona sitului: lacurile Gălățui (barajul de lângă

cauzate de

Bogota și Rasa), coordonate: 44.210382° - 27.127796°

presiunile

- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul

actuale asupra

principal de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°;

speciei

44.152690° - 27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° -

[descriere]

26.776064°; 44.083226° - 26.728630°.
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
- presiunea e prezentă mai ales în cazul luncii indundabile a
Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și
lunca Dunării
Braconaj, pescuit comercial necontrolat
- presiunea e prezentă la lacul Gălățui, canalul între Iezerul
572

Mostiștea și Dunărea, lunca Dunării și Dunărea
Secare
- zona malurilor bălților: Gălățui/Potcoava
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, se manifestă mai intensiv în zona localităților
Specii invazive și introduse
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca
Dunării și Dunărea
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca
Dunării și Dunărea
Piscicultura intensivă
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca
Dunării și Dunărea
E.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizată a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Braconaj, pescuit

impacturilor

comercial necontrolat; Secare; Poluare provenită din activitățile

cauzate de

din agricultură; Sporturi nautice motorizate; Piscicultura intensivă;

presiunile

Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la

actuale asupra

agricultori, de la pescari etc.; Specii invazive și introduse;

speciei

Navigație;
Scăzut (S): Intrarea animalelor domestice în albia apelor

E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Vezi: Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale
protejate

Cobitis taenia
Tabel nr. 472 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.3.

Presiune actuală

Baraje/captări de apă/praguri/regularizări/dispariția zonelor
573

inundabile
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.04.02 lipsa de inundații
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare provenite de la localnici, turism, și
agricultură.
A04.01.05 pășunatul intensiv în amestec de animale
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de
canalizare menajeră şi de ape uzate
E.1.

Specia

1149

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale asupra speciei

impacturilor

prezentată la Anexa 11.3.23.1

Cobitis taenia este

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ regularizări/dispariția zonelor

impacturilor

inundabile

cauzate de

- barajul din zona: Mostiștea, Iezerul Mostiștea

presiunile

coordonate: 44.322988° - 26.819047°

actuale asupra

- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul

speciei

principal de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°;

[descriere]

44.152690° - 27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° 26.776064°; 44.083226° - 26.728630°.
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
574

- presiunea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea
și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Secare
- zona malurilor bălților: Gălățui/Potcoava.
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona
localităților
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- presiunea e prezentă în zona porțiunii între balta Mostiștea și
Iezerul Mostiștea, lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)
și în zona canalului între iezerul Mostiștea și Dunărea.
Intrarea animalelor domestice în albia apelor
- între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea, lunca Dunării (între
digul principal și Dunărea) și în zona canalului între iezerul
Mostiștea și Dunărea (pe o lătime de 5-10 m).
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, Dunărea, lunca Dunării
(între digul principal și Dunărea), canalul între Iezerul Mostiștea și
Dunărea
E.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri; Activități de întreținere

localizată a

a albiilor și a malurilor; Poluare provenită din activitățile din

impacturilor

agricultură; Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști,

cauzate de

de la agricultori, de la pescari etc.;

presiunile

Scăzut (S): Intrarea animalelor domestice în albia apelor;

actuale asupra

Ridicat (R): Secare; Regularizarea râurilor și dipariția zonei

speciei

inundabile;

E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale
protejate
575

Eudontomyzon mariae
Tabel nr. 473 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.4.

Presiune actuală

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a
malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
Braconaj, pescuit comercial necontrolat
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc.
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
Specii invazive și introduse
I01 specii invazive non-native (alogene)

E.1.

Specia

2484

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale asupra speciei Eudontomyzon mariae

impacturilor

este prezentată la Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a

impacturilor

malurilor

cauzate de

- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul
576

presiunile

principal de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°;

actuale asupra

44.152690° - 27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° -

speciei

26.776064°; 44.083226° - 26.728630°.

[descriere]

- presiunea e prezentă în zona luncii indundabile a Dunării:
canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca
Dunării
Braconaj, pescuit comercial necontrolat
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca
Dunării
Secare
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona
localităților (impact indirect)
- agricultură - presiunea e prezentă în următoarele zone: canalul
între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Specii invazive și introduse
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca
Dunării

E.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizată a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Poluare provenită

impacturilor

din activitățile din agricultură; Sporturi nautice motorizate;

cauzate de

Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la

presiunile

agricultori, de la pescari etc.; Navigație;

actuale asupra
speciei

Scăzut (S): Intrarea animalelor domestice în albia apelor;
Braconaj, pescuit comercial necontrolat; Piscicultura intensivă

Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Regularizarea
râurilor și dipariția zonei inundabile;
E.5.

Confidenţialitate

Informații publice
577

E.6.

Detalii

Vezi: Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei
naturale protejate

Gobio albipinnatus
Tabel nr. 474 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.5.

Presiune actuală

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a
malurilor
J02.04.02 lipsa de inundații
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere
Specii invazive și introduse
I01 specii invazive non-native (alogene)

E.1.

Specia

1124

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale asupra speciei Gobio albipinnatus este

impacturilor

prezentată la Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a

impacturilor

malurilor

cauzate de

- bazajul Iezerul Mostiștea: 44.222670° - 26.931819°
578

presiunile

- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul

actuale asupra

principal de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°;

speciei

44.152690° - 27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° -

[descriere]

26.776064°; 44.083226° - 26.728630°.
Secare
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona
localităților
Specii invazive și introduse
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca
Dunării
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- presiunea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre.
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- Dunărea și canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea

E.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/regularizări; Activități

localizată a

de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Poluare provenită

impacturilor

din activitățile din agricultură; Diferite surse de poluare: de la

cauzate de

localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.;

presiunile

Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Regularizarea râurilor și

actuale asupra

dipariția zonei inundabile;

speciei
E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Vezi: Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale
protejate

Gobio kessleri
Tabel nr. 475 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
579

A.6.

Presiune actuală

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a
malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.04.02 lipsa de inundații
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere
Specii invazive și introduse
I01 specii invazive non-native (alogene)

E.1.

Specia

2511

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale asupra speciei Gobio kessleri este

impacturilor

prezentată la Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a

impacturilor

malurilor

cauzate de

- bazajul Iezerul Mostiștea: 44.222670° - 26.931819°

presiunile

- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul

actuale asupra

principal de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°;

speciei

44.152690° - 27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° -

[descriere]

26.776064°; 44.083226° - 26.728630°.
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
580

- presiunea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea
și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Secare
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona
localităților
Specii invazive și introduse
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca
Dunării
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- presiunea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre.
E.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizată a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Poluare

impacturilor

provenită din activitățile din agricultură; Diferite surse de poluare:

cauzate de

de la localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.;

presiunile

Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Regularizarea râurilor și

actuale asupra

dipariția zonei inundabile;

speciei
E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Vezi: Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale
protejate

Gymnocephalus baloni
Tabel nr. 476 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.7.

Presiune actuală

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a
malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
581

umede și mediul marin)
J02.04.02 lipsa de inundații
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere
Specii invazive și introduse
I01 specii invazive non-native (alogene)
Piscicultura intensivă
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată
E.1.

Specia

2555

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale asupra speciei Gymnocephalus baloni

impacturilor

este prezentată la Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a

impacturilor

albiilor și a malurilor

cauzate de

- bazajul Iezerul Mostiștea: 44.222670° - 26.931819°

presiunile

- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul

actuale asupra

principal de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°;

speciei

44.152690° - 27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° -

[descriere]

26.776064°; 44.083226° - 26.728630°.
Secare
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și
582

Dunărea)
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona
localităților
Specii invazive și introduse
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca
Dunării
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- presiunea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre.
Piscicultura intensivă
- lacurile/iazurile din interiorul sitului (impact indirect)
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea
E.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizată a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Poluare

impacturilor

provenită din activitățile din agricultură; Diferite surse de poluare:

cauzate de

de la localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.;

presiunile
actuale asupra

Scăzut (S): Piscicultura intensivă

speciei
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Regularizarea râurilor și
dipariția zonei inundabile;
E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Vezi: Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale
protejate

Gymnocephalus schraetzer
Tabel nr. 477 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.8.

Presiune actuală

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a
malurilor
583

J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.04.02 lipsa de inundații
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
A08. Fertilizarea (cu îngrășământ)
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere
Specii invazive și introduse
K03.01 competiţia (specii invazive)
Piscicultura intensivă
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată
E.1.

Specia

1157

E.2.

Localizarea

Harta

impacturilor

schraetzer este prezentată la Anexa 11.3.23.1

presiunilor

actuale

asupra

speciei

Gymnocephalus

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți

impacturilor

- barajul Iezerul Mostiștea: 44.222670° - 26.931819°

cauzate de

- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul

presiunile

principal de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°;

actuale asupra

44.152690° - 27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° -

speciei

26.776064°; 44.083226° - 26.728630°.

[descriere]

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
- presiunea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în
584

zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea
și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Braconaj, pescuit comercial necontrolat
- presiunea e prezentă peste tot: canalul între Iezerul Mostiștea și
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Secare
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona
localităților
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- presiunea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre.
Piscicultura intensivă
- lacurile/iazurile din interiorul sitului (impact indirect)
E.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizată a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Poluare

impacturilor

provenită din activitățile din agricultură; Sporturi nautice

cauzate de

motorizate; Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști,

presiunile

de la agricultori, de la pescari etc.; Navigație;

actuale asupra

Ridicat (R): Competitie (specii invazive); Regularizarea râurilor

speciei

și dipariția zonei inundabile;

E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale
protejate

Misgurnus fossilis
Tabel nr. 478 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.9.

Presiune actuală

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a
malurilor
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J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.04.02 lipsa de inundații
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere
Specii invazive și introduse
I01 specii invazive non-native (alogene)
Piscicultura intensivă
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată
Intrarea animalelor domestice în albia apelor
A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de animale
E.1.

Specia

1145

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale asupra speciei Misgurnus fossilis este

impacturilor

prezentată la Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a

impacturilor

albiilor și a malurilor

cauzate de

- toate barajele din zona sitului: lacurile Gălățui (barajul de lângă

presiunile

Bogota și Rasa), Dorobanți, Mostiștea, Iezerul Mostiștea,

actuale asupra

Piscicola Ciocănești

speciei

coordonate: 44.322988° - 26.819047°; 44.222670° - 26.931819°;

[descriere]

44.219305° - 26.964237°; 44.212074° - 26.960142°; 44.208382° 586

26.958789°; 44.194969° - 27.060326°; 44.210382° - 27.127796°
- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul
principal de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°;
44.152690° - 27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° 26.776064°; 44.083226° - 26.728630°.
-

canalul

între

lacul

și

Iezerul

Mostiștea,

lacurile

Gălățui/Potcoava, canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă
Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Braconaj, pescuit comercial necontrolat
-

canalul

între

lacul

și

Iezerul

Mostiștea,

lacurile

Gălățui/Potcoava, canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă
Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Secare
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între
digul principal și Dunărea)
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
-

canalul

între

lacul

și

Iezerul

Mostiștea,

lacurile

Gălățui/Potcoava, canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă
Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Specii invazive și introduse
-

canalul

între

lacul

și

Iezerul

Mostiștea,

lacurile

Gălățui/Potcoava, canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă
Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Poluare provenită din activitățile din agricultură
-

canalul

între

lacul

și

Iezerul

Mostiștea,

lacurile

Gălățui/Potcoava, canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă
Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între digul principal și
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Dunărea)
Îndepărtarea vegetației lemnoase de pe maluri (J03.01)
-

canalul

între

lacul

și

Iezerul

Mostiștea,

lacurile

Gălățui/Potcoava, canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă
Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între
digul principal și Dunărea)
Piscicultura intensivă
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava
în mod direct
- canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola
Ciocănești, lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) în mod
indirect
Intrarea animalelor domestice în albia apelor
- presiunea e prezentă în zona malurilor (pe o lătime de 5-10 m):
canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava,
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești
E.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizată a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Poluare provenită

impacturilor

din activitățile din agricultură, Piscicultura intensivă. Diferite

cauzate de

surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la agricultori, de

presiunile

la pescari etc.;

actuale asupra

Scăzut (S): Îndepărtarea vegetației lemnoase de pe maluri;

speciei

Piscicultura intensivă.
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Regularizarea
râurilor și dipariția zonei inundabile; Intrarea animalelor
domestice în albia apelor.

E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale
protejate
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Pelecus cultratus
Tabel nr. 479 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.10. Presiune actuală

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a
malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere
Specii invazive și introduse
I01 specii invazive non-native (alogene)
Piscicultura intensivă
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată

E.1.

Specia

2522

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale asupra speciei Pelecus cultratus este

impacturilor

prezentată la Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți

impacturilor

- barajul din zona lacului Gălățui (barajul de lângă Bogota și

cauzate de

Rasa), coordonate: 44.210382° - 27.127796°

presiunile

- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul
589

actuale asupra

principal de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°;

speciei

44.152690° - 27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° -

[descriere]

26.776064°; 44.083226° - 26.728630°.
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
- presiunea e prezentă mai ales în cazul luncii indundabile a
Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și
lunca Dunării
Braconaj, pescuit comercial necontrolat
- presiunea e prezentă la lacul Gălățui, canalul între Iezerul
Mostiștea și Dunărea, lunca Dunării și Dunărea
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, se manifestă mai intensiv în zona localităților
din zona lacului Gălățui
Specii invazive și introduse
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca
Dunării și Dunărea
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca
Dunării și Dunărea
Piscicultura intensivă
- lacul Gălățui (mod direct),
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca Dunării și
Dunărea (mod indirect).
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea

E.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizată a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Braconaj, pescuit

impacturilor

comercial necontrolat; Poluare provenită din activitățile din

cauzate de

agricultură; Piscicultura intensivă; Diferite surse de poluare: de la

presiunile

localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.

actuale asupra

Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Regularizarea râurilor

speciei

și dipariția zonei inundabile;
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E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale
protejate

Rhodeus sericeus amarus
Tabel nr. 480 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.11. Presiune actuală

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a
malurilor, regularizări
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de
canalizare menajeră şi de ape uzate
Specii invazive și introduse
I01 specii invazive non-native (alogene)
K03.01 competiţia (specii invazive)

E.1.

Specia

1134

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale asupra speciei

impacturilor

prezentată la Anexa 11.3.23.1

Pelecus cultratus este

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/

impacturilor

- toate barajele din zona sitului: lacurile Gălățui (barajul de lângă

cauzate de

Bogota și Rasa), Dorobanți, Mostiștea, Iezerul Mostiștea, Piscicola

presiunile

Ciocănești
591

actuale asupra

coordonate: 44.322988° - 26.819047°; 44.222670° - 26.931819°;

speciei

44.219305° - 26.964237°; 44.212074° - 26.960142°; 44.208382° -

[descriere]

26.958789°; 44.194969° - 27.060326°; 44.210382° - 27.127796°
- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul
principal de-a lungul

Dunării:

44.145946° - 27.126630°;

44.152690° - 27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° 26.776064°; 44.083226° - 26.728630°.
Secare
- presiunea e prezentă la: canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre,
Dunărea și lunca Dunării (între digul principal și Dunărea), canalul
Bătrâna/Gârla Mare, canalul între balta Mostiștea și Iezerul
Mostiștea, canalul de lângă piscicola Ciocănești.
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- presiunea e prezentă la: canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre,
Dunărea și lunca Dunării (între digul principal și Dunărea), canalul
Bătrâna/Gârla Mare, canalul între balta Mostiștea și Iezerul
Mostiștea, canalul de lângă piscicola Ciocănești, prima baltă din
partea nordică a piscicolei Ciocănești, Iezerul Mostiștea, lacul
Gălățui/Potcoava.
- fenomen general, se manifestă mai intensiv în zona localităților
Specii invazive și introduse
- presiunea e prezentă la: canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre,
Dunărea și lunca Dunării (între digul principal și Dunărea), canalul
Bătrâna/Gârla Mare, canalul între balta Mostiștea și Iezerul
Mostiștea, canalul de lângă piscicola Ciocănești, prima baltă din
partea nordică a piscicolei Ciocănești, Iezerul Mostiștea, lacul
Gălățui/Potcoava.
E.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizată a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Poluare provenită

impacturilor

din activitățile din agricultură; Sporturi nautice motorizate;

cauzate de

Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la

presiunile

agricultori, de la pescari etc.
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actuale asupra

Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Regularizarea

speciei

râurilor și dipariția zonei inundabile;

E.5.

Confidenţialitate Informații publice

E.6.

Detalii

Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale
protejate

Umbra krameri
Tabel nr. 481 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.12. Presiune actuală

Baraje/captări de apă/praguri/regularizări, dipariția zonei
inundabile
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.04.02 lipsa de inundații
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de
canalizare menajeră şi de ape uzate
Specii invazive și introduse
I01 specii invazive non-native (alogene)

E.1.

Specia

2011

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale asupra speciei

impacturilor

prezentată la Anexa 11.3.23.1

Umbra krameri este

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
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[geometrie]
E.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ regularizări.

impacturilor

- bariera în zona habitatului speciei:

cauzate de

44.090953° - 26.776064°

presiunile

Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile

actuale asupra

- habitatul speciei: 44.089496° - 26.776882°, zona inundabilă a

speciei

Dunării în general (între digul principal și Dunărea)

[descriere]

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
- habitatul speciei: 44.089496° - 26.776882° și lunca Dunării în
special (între digul principal și Dunărea)
Braconaj, pescuit comercial necontrolat
- habitatul speciei: 44.089496° - 26.776882° și lunca Dunării în
special (între digul principal și Dunărea). Fenomen general.
Secare
- habitatul speciei: 44.089496° - 26.776882° și fosta luncă
inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea)
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- habitatul speciei: 44.089496° - 26.776882° prin canale de
desecare
Specii invazive și introduse
- habitatul speciei: 44.089496° - 26.776882°, Dunărea și lunca
Dunării
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- habitatul speciei: 44.089496° - 26.776882° (prin canalul de
desecare prin care ajunge apa în habitatul speciei)

E.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/regularizări; Activități

localizată a

de întreținere a albiilor și a malurilor; Poluare provenită din

impacturilor

activitățile din agricultură. Diferite surse de poluare: de la

cauzate de

localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.;

presiunile

Scăzut (S):; Piscicultura intensivă;

actuale asupra

Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Regularizarea

speciei

râurilor și dipariția zonei inundabile
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E.5.

Confidenţialitate Informații publice

E.6.

Detalii

Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale
protejate

Zingel streber
Tabel nr. 482 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.13. Presiune actuală

Activități de regularizare și întreținere a albiilor și a malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.01.01 “polderizare” – îndiguire în vederea creării unor incinte
agricole, silvice, piscicole etc.
Braconaj, piscicultura intensivă, pescuit comercial necontrolat
F02.01.02 Pescuit cu plasa
Diferite surse de poluare provenite de la localnici, turism și
agricultură
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
Specii invazive și introduse
I01 Specii invazive non-native (alogene)

E.1.

Specia

1160

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale asupra speciei Zingel streber este

impacturilor

prezentată la Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/regularizări

impacturilor

- bazajul Iezerul Mostiștea: 44.222670° - 26.931819°

cauzate de

- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul

presiunile

principal de-a lungul

actuale asupra

44.152690° - 27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° -

speciei

26.776064°; 44.083226° - 26.728630°.

Dunării:

44.145946° - 27.126630°;
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[descriere]

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
- presiunea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea
și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona
localităților
Specii invazive și introduse
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca
Dunării
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- presiunea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre.

E.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizată a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Poluare provenită

impacturilor

din activitățile din agricultură; Diferite surse de poluare: de la

cauzate de

localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.;

presiunile

Scăzut (S): Piscicultura intensivă

actuale asupra

Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Regularizarea râurilor și

speciei

dipariția zonei inundabile;

E.5.

Confidenţialitate Informații publice

E.6.

Detalii

Vezi lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale
protejate

Zingel zingel
Tabel nr. 483 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.14.

Presiune actuală

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a
malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
596

J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
D03.01.02 diguri/zone turistice și de agreement
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere
Specii invazive și introduse
I01 specii invazive non-native (alogene)
Piscicultura intensivă
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată
Intrarea animalelor domestice în albia apelor
A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de animale
E.1.

Specia
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E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale asupra speciei Zingel zingel este

impacturilor

prezentată la Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a

impacturilor

malurilor

cauzate de

- bazajul Iezerul Mostiștea: 44.222670° - 26.931819°

presiunile

- toate barierele construite la intersecția canalelor cu digul

actuale asupra

principal de-a lungul Dunării: 44.145946° - 27.126630°;

speciei

44.152690° - 27.047146°; 44.146044° - 26.875791°; 44.090953° -

[descriere]

26.776064°; 44.083226° - 26.728630°.
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
- presiunea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea
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și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Braconaj, pescuit comercial necontrolat
- presiunea e prezentă peste tot: canalul între Iezerul Mostiștea și
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona
localităților
Specii invazive și introduse
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca
Dunării
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- presiunea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre.
Piscicultura intensivă
- lacurile/iazurile din interiorul sitului (impact indirect)
Intrarea animalelor domestice în albia apelor
- presiunea e prezentă în zona malurilor (pe o lătime de 5-10 m):
canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca
Dunării
Navigație
- Dunărea
E.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizată a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Poluare

impacturilor

provenită din activitățile din agricultură; Navigație; Diferite surse

cauzate de

de poluare: de la localnici, de la turiști, de la agricultori, de la

presiunile

pescari etc.;

actuale asupra

Scăzut (S): Intrarea animalelor domestice în albia apelor;

speciei

Braconaj, pescuit comercial necontrolat; Piscicultura intensivă
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Regularizarea râurilor
și dipariția zonei inundabile

E.5.

Confidenţialitate Informații publice

E.6.

Detalii

Vezi: Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale
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protejate
5.3.1.2 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor de amfibieni și
reptile
Triturus dobrogicus
Tabel nr. 484 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.15.

Presiune actuală

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
B02.01 Replantarea pădurii
B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi)
B06 Pășunatul în pădure/în zona împădurită
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere
H01.05.

Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de

activități agricole și forestiere
H05.01. Gunoiul și deșeurile solide
I01 Specii invazive non-native (alogene)
J02.

Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice

(zone umede și mediul marin)
J02.12.02 Diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
M01.02 Secete și precipitații reduse
E.1.

Specia

1993

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciei

impacturilor

Triturus dobrogicus este prezentată în Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Pentru presiunea B06: Unele zone împădurite din lunca

impacturilor

inundabilă, d. ex. în dreptul satului Chiselet.

cauzate de

Pentru presiunile B02, B02.01, B02.01.02: în zonele împădurite

presiunile

din lunca inundabilă.
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actuale asupra

Pentru presiunea F02.03.02: toate apele din sit.

speciei

Pentru presiunile H01.05, H01.09 și H05.01: tot situl.

[descriere]

Pentru presiunea I01: în principal regiunea de luncă inundabilă.
Pentru presiunea J02: tot situl.
Pentru presiunea J02.12.02: de-a lungul canalelor, cursurilor de
apă naturale, și la limita fâșiei inundabile din lungul Dunării.
Pentru presiunea M01.02 : în tot situl.

E.4.

Intensitatea

Scăzută (S): toate presiunile.

localizată a
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
E.5.

Confidenţialitate Informații publice

E.6.

Detalii

Specia T. dobrogicus fiind observată doar în zona de luncă
inundabilă, se aplică toate presiunile observate în această zonă.
Presiunea E03.01 are intensitate localizată medie în această zonă.

Bombina bombina
Tabel nr. 485 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.16.

Presiune actuală

A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor
B06 Pășunatul în pădure/în zona împădurită
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi)
D01.02 Drumuri, autostrăzi
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere
H01.05.

Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de

activități agricole și forestiere
H05.01. Gunoiul și deșeurile solide
I01 Specii invazive non-native (alogene)
J02.

Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice
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(zone umede și mediul marin)
J02.06.05 Captări de apă de suprafață pentru fermele piscicole
M01.02 Secete și precipitații reduse
E.1.

Specia

1188

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciei

impacturilor

Bombina bombina este prezentată în Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Pentru presiunea A04.01.02: pășuni (zone înierbate) din sit, în

impacturilor

vecinătatea satelor.

cauzate de

Pentru presiunea B06: Unele zone împădurite din lunca

presiunile

inundabilă, d. ex. în dreptul satului Chiselet.

actuale asupra

Pentru presiunile B02, B02.01, B02.01.01, B02.01.02: în zonele

speciei

împădurite din lunca inundabilă.

[descriere]

Pentru presiunea D01.02: în punctele de intersecție ale DN31 șiu
ale altor drumuri județene, comunale sau agricole cu situl
Pentru presiunea E03.01: peste tot în sit.
Pentru presiunea H01.05 și H05.01: tot situl.
Pentru presiunea I01: în principal regiunea de luncă inundabilă.
Pentru presiunea J02.06.05: în vecinătatea fermelor piscicole, d.
ex. Ciocănești.
Pentru presiunea M01.02 : în tot situl.

E.4.

Intensitatea

Medie (M): presiunea E03.01.

localizată a

Scăzută (S): toate celelalte.

impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
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E.5.

Confidenţialitate Informații publice

E.6.

Detalii

Presiunea E03.01 are intensitate medie în vecinătatea satelor, mai
cu seamă în puncte precum Ciocănești (zonă umedă cu suprafața
de circa 1000 m2, imediat la est de ferma piscicolă, peste drum) și
Bogata (zonă umedă mare, străbătută de un drum pe dig, la
marginea sudică a satului).

Hyla arborea – pentru rezervația Ostrovul Haralambie
Tabel nr. 486 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.17.

Presiune actuală

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
H01.05.

Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de

activități agricole și forestiere
H05.01. Gunoiul și deșeurile solide
I01 Specii invazive non-native (alogene)
M01.02 Secete și precipitații reduse
M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor
E.1.

Specia

1188

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciei

impacturilor

Hyla arborea este prezentată în Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Pentru toate presiunile: pe toată suprafața Ostrovului Haralambie

impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[descriere]
E.4.

Intensitatea

Scăzută (S): toate presiunile.
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localizată a
impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
E.5.

Confidenţialitate Informații publice

E.6.

Detalii

-

Emys orbicularis
Tabel nr. 487 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.18.

Presiune actuală

A04.01.01 Pășunatul intensiv al vacilor
A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor
B06 Pășunatul în pădure/în zona împădurită
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
B02.01 Replantarea pădurii
B02.01.02 Replantarea pădurii (arbori nenativi)
D01.02 Drumuri, autostrăzi
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere
F01. Acvacultura de apă dulce
F02.03.02 Pescuit cu undița
H01.05.

Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de

activități agricole și forestiere
I01 Specii invazive non-native (alogene)
J02.

Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice

(zone umede și mediul marin)
J02.06.05 Captări de apă de suprafață pentru fermele piscicole
J02.12.02 Diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
M01.02 Secete și precipitații reduse
E.1.

Specia

1220

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciei
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impacturilor

Emys orbicularis este prezentată în Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

Pentru presiunea A01: în vecinătatea sitului, practic peste tot.

impacturilor

Pentru presiunile A04.01.01 și A04.01.02: pășuni (zone înierbate)

cauzate de

din sit, în vecinătatea satelor.

presiunile

Pentru presiunea B06: Unele zone împădurite din lunca

actuale asupra

inundabilă, d. ex. în dreptul satului Chiselet.

speciei

Pentru presiunile B02, B02.01, B02.01.02: în zonele împădurite

[descriere]

din lunca inundabilă.
Pentru presiunea D01.02: în punctele de intersecție ale DN31 șiu
ale altor drumuri județene, comunale sau agricole cu situl
Pentru presiunea E03.01: peste tot în sit.
Pentru presiunea F01: ferme piscicole (d. ex. Ciocănești, Rasa).
Pentru presiunea F02.03.02: toate apele din sit.
Pentru presiunea H01.05 și: tot situl.
Pentru presiunea I01: în principal regiunea de luncă inundabilă.
Pentru presiunea J02: tot situl.
Pentru presiunea J02.06.05: în vecinătatea fermelor piscicole, d.
ex. Ciocănești.
Pentru presiunea J02.12.02: de-a lungul canalelor, cursurilor de
apă naturale, și la limita fâșiei inundabile din lungul Dunării.
Pentru presiunea M01.02: în tot situl.

E.4.

Intensitatea

Medie (M): presiunea E03.01.

localizată a

Scăzută (S): toate celelalte.

impacturilor
cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
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E.5.

Confidenţialitate Informații publice

E.6.

Detalii

Presiunea E03.01 are intensitate medie în vecinătatea satelor, mai
cu seamă în puncte precum Ciocănești (zonă umedă cu suprafața
de circa 1000 m2, imediat la est de ferma piscicolă, peste drum) și
Bogata (zonă umedă mare, străbătută de un drum pe dig, la
marginea sudică a satului).

5.3.1.3. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor de păsări
Presiuni asupra pasarilor acvatice din aglomerările de iarnă (cu excepţia speciilor de gâşte)
Tabel nr. 488 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciilor de păsări din aglomerările de iarnă (cu excepţia speciilor de
gâşte)
Cod
Parametru
Descriere
A.19.

Presiune actuală

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
A08 Fertilizarea cu îngrășământ
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire, etc.
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
F03.02.05 Captură accidentală
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide
J01.01 Incendii
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice
(zone umede și mediul marin)
J02.03 Canalizare și deviere de apă
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat

E.1.

Specii

Anas acuta (rața sulițar), Anas clypeata (rață lingurar), Anas
crecca (rață mică), Anas Penelope (rață fluierătoare), Anas
platyrhynchos (rață mare), Anas querquedula (rață cârâitoare),
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Anas strepera (rață pestriță), Ardea cinerea (stârc cenușiu),
Ardea purpurea (stârc roșu), Aythya nyroca (rață roșietică),
Aythya ferina (rață cu cap castaniu), Aythya fuligula (rață
moțată), Chlidonias hybridus (chirighiță cu obraz alb),
Chlidonias niger (chirighiță neagră), Cygnus Cygnus (lebăda
de iarnă, Cygnus olor (lebăda de vară), Egretta alba (egretă
mare), Egretta garzetta (egretă mica), Fulica atra (lișiță),
Gallinula chloropus (găinușă de baltă), Gavia arctica (cufundar
polar),

Gelochelidon

nilotica

(pescăriță

râzătoare),

Haemantopus ostralegus (scoicar), Haliaeetus albicilla (vulture
codalb), Larus cachinnans (pescăruș de Marea Caspică), Larus
canus (pescăruș sur), Larus genei (pescăruș rozalb), Larus
melanocephalus (pescăruș cu cap negru), Larus minutus
(pescăruș mic), Larus ridibundus (pescăruș râzător), Mergus
albellus (ferestraș mic), Mergus merganser (ferestraș mare),
Netta rufina (rața cu ciuf), Numenius arquata (culic mare),
Nycticorax nycticorax (stârc de noapte), Phalacrocorax carbo
(cormorant mare), Phalacrocorax pygmeus (cormorant mic),
Recurvirostra avosetta (avosetă), Sterna caspia (pescăriță
mare), Sterna hirundo (chiră de baltă).
E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra

impacturilor

speciilor de păsări acvatice din aglomerările de iarnă (cu

cauzate de

excepţia speciilor de gâşte) este prezentată în Anexa 11.3.23.1

presiunile actuale
asupra speciilor
[geometrie]
E.3.

Localizarea

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă

impacturilor

A08 zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în

cauzate de

zona malurilor şi a canalelor

presiunile actuale

D03.02 - Cursul Dunării

asupra speciilor

F01.01 - Toate suprafețele de apă deschisă din situri

[descriere]

F02.01.01 - Toate suprafețele de apă deschisă din situri
F02.01.02 - Toate suprafețele de apă deschisă din situri
606

F03.02.03 pe toată suprafața siturilor
F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică
acvacultură şi pescuit, respectiv pe Dunăre
G01.01.01 - Cursul Dunării
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate
vizate
H01.09. - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate
vizate
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile
aflate pe marginea lacurilor
J01.01 - întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele cu stuf și
vegetație uscată de pe terenurile agricole
J02.03 - toată suprafeţele de apă excluzând Dunărea
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în
zonele limitrofe localităților
J03.02 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în
zonele limitrofe localităților
E.4.

Intensitatea

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe

localizată a

chimice – Medie

impacturilor

A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie

cauzate de

D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută

presiunile actuale

D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement – Scăzută

asupra speciei

F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc. - Medie
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj- Scăzută
F03.02.05 Captură accidentală- Scăzută
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere – Scăzută
H01.09. Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte
surse care nu sunt enumerate – Scăzută
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
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H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie
J01.01 Incendii - Ridicată
J02.

Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice

(zone umede și mediul marin)
J02.03 Canalizare și deviere de apă - Medie
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat - Medie
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice Medie
E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Chimicalele și produsele hormonale folosite în agricultură pe
terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în
apa. Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află
și specii de păsări de interes comunitar, mai ales piscivore.
Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la
adresa păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru
hrănire, odihnă sau cuibărit.
Pescuitul poate avea efecte negative multiple asupra păsărilor
piscivore și nu numai: păsările care vânează activ sub apă pot fi
prinse în plase/vârșe, etc., pescuitul afectează direct baza de
hrană a multor specii acvatice de păsări.
Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra
păsărilor, mai ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.), dar și
de talie mică (braconarea păsărilor cântătoare pentru restaurante,
piețe, etc.).
În urma activităților umane păsările accidental pot fi capturate în
mai multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur.
Aceste obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de
pescuit, sfori, ațe, pungi, saci, etc
Braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor, mai
ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.). Gunoaiele și
deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere directă de
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habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea solului
cu materiale provenite din gunoaie solide),

3) vătămări

corporale/deces (înghițirea bucăților mici de plastic de către
păsări, se tai în cioburi de sticlă, conserve, etc…).
Presiuni asupra a speciilor de gâşte ce iernează în SPA-urile analizate
Tabel nr. 489 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciilor de gâşte ce iernează în aria proiectului
Cod
Parametru
Descriere
A.20. Presiune actuală

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
A08 Fertilizarea cu îngrășământ
D03.02 Navigație
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
F03.02.05 Captură accidentală
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide
J01.01 Incendii
J02.

Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice

(zone umede și mediul marin)
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
E.1.

Specii

E.2.

Localizarea

Anser albifrons (gârliță mare), Anser anser (gâsca de vară),
Anser erytropus (gârliță mică), Branta ruficollis (gâsca cu gât
roșu)
Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor

impacturilor

de gâşte ce iernează în aria proiectului, este prezentată în Anexa

cauzate de

11.3.23.1

presiunile
actuale asupra
speciilor
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[geometrie]
E.3.

Localizarea

A07 pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă

impacturilor

A08 zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona

cauzate de

malurilor şi a canalelor

presiunile

D03.02 - Cursul Dunării

actuale asupra

F03.02.03 pe toată suprafața siturilor

speciilor

F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură

[descriere]

şi pescuit, respectiv pe Dunăre
F05.04 pe toată suprafața siturilor
G01.01.01 Cursul Dunării
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate
vizate
H01.09. - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate
vizate
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile
aflate pe marginea lacurilor
J01.01 - întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele cu stuf și
vegetație uscată de pe terenurile agricole
J02.03 - toată suprafeţele de apă excluzând Dunărea
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele
limitrofe localităților
J03.02 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele
limitrofe localităților

E.4.

Intensitatea

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice –

localizată a

Medie

impacturilor

A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie

cauzate de

D03.02 Navigație - Scăzută

presiunile

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj

actuale asupra

F03.02.05 Captură accidentală

speciilor

F05.04 Braconaj - Scăzută
G01.01.01 Sporturi nautice motorizate – Scăzută
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
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H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
H01.09. Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte
surse care nu sunt enumerate – Scăzută
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie
J01.01 Incendii - Ridicată
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.03 Canalizare și deviere de apă
J02.04.02 lipsa de inundații
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare – Scăzută
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat - Medie
E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Chimicalele și produsele hormonale folosite în agricultură pe
terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în
apa. Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și
specii de păsări de interes comunitar.
Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la
adresa păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru hrănire,
odihnă sau cuibărit.
În urma activităților umane păsările accidental pot fi capturate în
mai multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur.
Aceste obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de
pescuit, sfori, ațe, pungi, saci, etc
Braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor, mai ales
de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.).
Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere
directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea
solului cu materiale provenite din gunoaie solide), 3) vătămări
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corporale/deces (înghițirea bucăților mici de plastic de către
păsări, se tai în cioburi de sticlă, conserve, etc).
Presiuni asupra speciilor de păsări caracteristice zonelor agricole
Tabel nr. 490 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciilor de păsări caracteristice zonelor agricole
Cod
Parametru
Descriere
A.21. Presiune actuală

A02.01 Agricultură intensivă
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
A08 Fertilizarea cu îngrășământ
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi)
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare
D01.02 Drumuri, autostrăzi
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide
J01.01 Incendii
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat

E.1.

Specii

Alauda arvensis (ciocârlie de câmp), Anthus campetris (fâsă de
câmp), Coracias garrulus (dumbrăveancă), Coturnix coturnix
(prepeliță), Lanius collurio (sfrâncioc roșietic), Lanius excubitor
(sfrâncioc mare), Lanius minor (sfrâncioc cu frunte neagră),
Locustella naevia (grelușel pătat), Merops apiaster (prigorie),
Miliaria calandra (presură sură), Saxicola rubetra (mărăcinar
mare), Saxicola torquata (mărăcinar negru).

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor

impacturilor

de păsări caracteristice zonelor agricole este prezentată în Anexa

cauzate de

11.3.23.1

presiunile
actuale asupra
speciilor
[geometrie]
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E.3.

Localizarea

A02.01 Agricultură intensivă - habitatele agricole și imediata

impacturilor

apropiere a acestora

cauzate de

A04.01. Pășunatul intensiv - toate suprafețele acoperite cu pășuni

presiunile

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă

actuale asupra

A08 zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona

speciilor

malurilor şi a canalelor

[descriere]

B02 Pădurea de luncă de pe malul Dunării
D01.02 drumuri Europene, DN, DJ, DC, DF și drumuri de
exploatare agricolă din situri
D02.01 linii aeriene de transport energie electrică din situri și din
apropierea acestora
F03.02.03 pe toată suprafața siturilor
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate
vizate
H01.09. - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate
vizate
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile
aflate pe marginea lacurilor
J01.01 - întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele cu stuf și
vegetație uscată de pe terenurile agricole
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele
limitrofe localităților

E.4.

Intensitatea

A01. Cultivare – Scăzută

localizată a

A02.01 Agricultură intensivă – Ridicată

impacturilor

A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale – Medie

cauzate de

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice –

presiunile

Medie

actuale asupra

A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie

speciilor

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi)
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare –
Medie
B05. Folosirea de îngrășăminte
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D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută
E03.01Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze
de agrement - Medie
F03.02.05 Captură accidentală
F05.04 Braconaj - Scăzută
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie
J01.01 Incendii - Ridicată
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat- Medie
E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Abandonarea cositului: în cazul de față s-a constatat prezența
acestui fenomen la nivelul întregului sit, pajiștile fiind utilizate,
fără excepție, ca pășuni. Aceasta este o presiune cu impact negativ
asupra calității fânețelor.
La nivelul siturilor se practică pășunatul intensiv, de tip mixt
(ovine, bovine, caprine, cabaline), având în vedere că una dintre
activitățile predominante în aproape toate localitățile limitrofe
siturilor este creșterea animalelor.
Chimicalele și produsele hormonale folosite

în agricultură pe

terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în
apa. Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și
specii de păsări de interes comunitar, mai ales piscivore.
Schimbarea structurii în vârstă a pădurilor de pe malul stâng al
Dunării, în sensul tăierii arborilor bătrâni şi replantarea lor cu
specii alohtone (în special cu plop hibrid) este o ameninţare reală
pentru avifauna pădurii de luncă. Dacă arborii maturi oferă
posibilitate de cuibărire pentru păsări de talie mare sau
ciocănitori – specii umbrelă, arboretul tânăr oferă o posibilitate
limitată de cuibărit pentru un număr foarte restrâns de specii.
Specia alohtonă de plop, deşi creşte repede, prin structura
coronamentului nu oferă posibilitate de cuibărit.
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Drumurile din situri sunt drumuri de exploatare (de pământ sau
pietruite) ca trafic redus, vehiculele circulă cu viteze mici, riscul
coliziunilor păsărilor cu vehicule e este scăzută, efectul de
fragmentare, barieră și izolare este neglijabil pentru păsări
Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra
păsărilor, mai ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.), dar și
de talie mică (braconarea păsărilor cântătoare pentru restaurante,
piețe, etc.).
Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere
directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea
solului cu materiale provenite din gunoaie solide), 3) vătămări
corporale/deces (înghițirea bucăților mici de plastic de către
păsări, se tai în cioburi de sticlă, conserve, etc).
Presiuni asupra speciilor cuibăritoare caracteristice râurilor
Tabel nr. 491 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciilor cuibăritoare caracteristice râurilor
Cod
Parametru
Descriere
A.22. Presiune actuală

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement
D03.02 Navigație
F03.02.05 Captură accidentală
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
J01.01 Incendii
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.03 Canalizare și deviere de apă
J02.04.01 Inundare
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat
K01.01 Eroziune

E.1.

Specii

Actitis hypoleucos (fluierar de munte),

Alcedo atthis (pescărel
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E.2.

Localizarea

albastru), Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic), Riparia riparia
(lăstun de mal).
Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor

impacturilor

cuibăritoare caracteristice râurilor, este prezentată în Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciilor
[geometrie]
E.3.

Localizarea

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă

impacturilor

D03.02 - Cursul Dunării

cauzate de

F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi

presiunile

pescuit, respectiv pe Dunăre

actuale asupra

G01.01.01 Cursul Dunării

speciilor

H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate

[descriere]

J01.01 - întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele cu stuf și
vegetație uscată de pe terenurile agricole
J02.03 - toată suprafeţele de apă excluzând Dunărea
J02.04.01 malul Dunării
J02.12.02 - Eleșteele de la Ciocăneşti precum şi malurile Dunării
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele
limitrofe localităților
K01.01 Eroziune - în zonele de maluri ale apelor

E.4.

Intensitatea

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice –

localizată a

Medie

impacturilor

D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută

cauzate de

D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement – Scăzută

presiunile

F03.02.05 Captură accidentală

actuale asupra

G01.01.01 Sporturi nautice motorizate – Scăzută

speciilor

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
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J01.01 Incendii - Ridicată
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.03 Canalizare și deviere de apă
J02.04.02 lipsa de inundații
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare – Scăzută
J02.04.01 Inundare – Ridicată
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat
K01.01 Eroziune – Medie
E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Chimicalele și produsele hormonale folosite

în agricultură pe

terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa.
Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și
specii de păsări de interes comunitar, mai ales piscivore.
Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la adresa
păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru hrănire, odihnă sau
cuibărit în malorile de leoss.
Pescuitul afectează direct baza de hrană a multor specii acvatice de
păsări.
În urma activităților umane, păsările accidental pot fi capturate în mai
multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur. Aceste
obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de pescuit, sfori,
ațe, pungi, saci, etc
Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere
directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea
solului cu materiale provenite din gunoaie solide), 3) vătămări
corporale/deces (înghițirea bucăților mici de plastic de către păsări, se
tai în cioburi de sticlă, conserve, etc…).
Presiuni asupra speciilor cuibăritoare acvatice și palustre
Tabel nr. 492 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciilor cuibăritoare acvatice și palustre
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Cod

Parametru

A.23. Presiune actuală

Descriere
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
A08 Fertilizarea cu îngrășământ
D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement
D03.02 Navigație
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată
F03.02.05 Captură accidentală
F05.04 Braconaj
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide
J01.01 Incendii
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.03 Canalizare și deviere de apă
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat

E.1.

Specii

Acrocephalus arundinaceus (lăcar mare), Acrocephalus palustris
(lăcar de mlaștină), Acrocephalus scirpaceus (lăcar de lac),
Acrocephalus schoenobaenus (lăcar de rogoz), Actitis hypoleucos
(fluierar de mlaștină), Alcedo atthis (pescărel albastru), Anas
platyrhynchos (rața mare), Anas querquedula (rață cârâitoare), Anas
strepera (rață pestriță), Ardea cinerea (stârc cenușiu), Ardea
purpurea (stârc roșu), Ardeola ralloides (stârc galben), Aythya
nyroca (rață roșietică), Aythya ferina (rață cu cap castaniu), Botaurus
stellaris (buhai de baltă), Charadrius alexandrinus (prundăraș de
sărătură), Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic), Chlidonias
hybridus (chirighiță cu obraz alb), Chlidonias leucopterus (chirighita
cu aripi albe), Circus aeruginosus (erete de stuf), Egretta alba (egretă
mare), Egretta garzetta (egretă mica), Fulica atra (lișiță), Gallinula
chloropus (găinușă de baltă), Himantopus himantopus (piciorong),
Ixobrychus minutus (stârc pitic), Larus ridibundus (pescăruș
râzător), Nycticorax nycticorax (stârc de noapte), Pelecanus
onocrotalus (pelican comun), Phalacrocorax carbo (cormoran mare),
Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic), Platalea leucorodia (stârc
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E.2.

Localizarea

lopătar), Plegadis facinellus (țigănuș), Podiceps cristatus (corcodel
mare), Porzana porzana (cresteț pestriț), Rallus aquaticus (cârstel de
baltă), Remiz pendulinus (pițigoi de stuf), Sterna albifrons (chiră
mica), Sterna hirundo (chiră de baltă), Tachybaptus ruficollis
(corcodel mic), Tadorna tadorna (călifar alb), Vanellus vanellus
(nagâț).
Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor

impacturilor

cuibăritoare acvatice și palustre, este prezentată în Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile actuale
asupra speciilor
[geometrie]
E.3.

Localizarea

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă

impacturilor

A08 zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona

cauzate de

malurilor şi a canalelor

presiunile actuale D03.02 - Cursul Dunării
asupra speciilor

F01.01 - Toate suprafețele de apă deschisă din situri

[descriere]

F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi
pescuit, respectiv pe Dunăre
F05.04 pe toată suprafața siturilor
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile aflate
pe marginea lacurilor
J01.01 - întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele cu stuf și
vegetație uscată de pe terenurile agricole
J02.03 - toată suprafeţele de apă excluzând Dunărea
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele
limitrofe localităților

E.4.

Intensitatea

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice –

localizată a

Medie

impacturilor

A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie

cauzate de

D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement – Scăzută

presiunile actuale D03.02 Navigație - Scăzută
asupra speciilor

F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată
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F03.02.05 Captură accidentală
F05.04 Braconaj - Scăzută
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie
J01.01 Incendii - Ridicată
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.03 Canalizare și deviere de apă – Scăzută
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat Medie
E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Chimicalele și produsele hormonale folosite

în agricultură pe

terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa.
Prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații semnificative la
nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și specii de păsări de
interes comunitar, mai ales piscivore.
Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la adresa
păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru hrănire, odihnă sau
cuibărit.
Pescuitul poate avea efecte negative multiple asupra păsărilor
piscivore și nu numai: păsările care vânează activ sub apă pot fi prinse
în plase/vârșe, etc., pescuitul afectează direct baza de hrană a multor
specii acvatice de păsări.
Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor,
mai ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.).
În urma activităților umane, păsările accidental pot fi capturate în mai
multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur. Aceste
obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de pescuit, sfori,
ațe, pungi, saci, etc
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Presiuni asupra speciei a speciei Ciconia ciconia
Tabel nr. 493 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei Ciconia ciconia
Cod
Parametru
Descriere
A.24.

Presiune actuală

A02.01 Agricultură intensivă
A04.01. Pășunatul intensiv
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
D01.02 Drumuri, autostrăzi
D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement
D02.01 Linii electrice și de telefonie
F03.02.05 Captură accidentală
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat

E.1.

Specia

Ciconia ciconia

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciei este

impacturilor

prezentată în Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

A02.01 habitatele agricole și imediata apropiere a acestora

impacturilor

A04.01 toate suprafețele acoperite cu pășuni

cauzate de

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă

presiunile

D01.02 drumuri Europene, DN, DJ, DC, DF și drumuri de exploatare
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actuale asupra

agricolă din situri

speciei

D02.01 linii aeriene de transport energie electrică din situri și din

[descriere]

apropierea acestora
F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi
pescuit, respectiv pe Dunăre
G01.01.01 Cursul Dunării
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile aflate
pe marginea lacurilor
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele
limitrofe localităților

E.4.

Intensitatea

A02.01 Agricultură intensivă – Ridicată

localizată a

A04.01. Pășunatul intensiv

impacturilor

A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale – Medie

cauzate de

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice –

presiunile

Medie

actuale asupra

D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută

speciei

D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement – Scăzută
D02.01 Linii electrice și de telefonie - Medie
F03.02.05 Captură accidentală- Scăzută
G01.01.01 Sporturi nautice motorizate – Scăzută
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre) – Medie
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi
agricole şi forestiere – Medie
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.04.02 lipsa de inundații – Scăzută
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat –
Scăzută

E.5.

Confidenţialitate

Informații publice
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E.6.

Detalii

Chimicalele și produsele hormonale folosite

în agricultură pe

terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa.
Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și
specii de păsări de interes comunitar.
Liniile electrice și de comunicare reprezintă următoarele pericole
pentru păsări: electrocutare – când se așează pe stâlpi şi ating ambele
fire, respectiv, în condiții slabe de vizibilitate (în ceață, pe timp de
noapte), coliziune cu stâlpi și cabluri.
În urma activităților umane păsările accidental pot fi capturate în mai
multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur. Aceste
obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de pescuit, sfori,
ațe, pungi, saci, etc
Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere
directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea
solului cu materiale provenite din gunoaie solide), 3) vătămări
corporale/deces (înghițirea bucăților mici de plastic de către păsări, se
tai în cioburi de sticlă, conserve, etc).
Presiuni asupra speciilor de ciocănitori
Tabel nr. 494 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciilor de ciocănitori
Cod
Parametru
Descriere
A.25.

Presiune actuală

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi)
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare
B05 Folosirea de îngrășămint
J01.01 Incendii
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice

E.1.

Specii

Dendrocopos major (ciocănitoare pestriță mare), Dendrocopos minor
(ciocănitoare pestriță mica)

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor de

impacturilor

ciocănitori, este prezentată în Anexa 11.3.23.1
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cauzate de
presiunile
actuale asupra
speciilor
[geometrie]
E.3.

Localizarea

B02 Pădurea de luncă de pe malul Dunării, tufișurile pe marginea

impacturilor

digurilor de pe malul Dunării, tufișurile de-a lungul drumurilor de

cauzate de

pământ

presiunile

B05 - Pădurea de luncă de pe malul Dunării

actuale asupra

D02.01 linii aeriene de transport energie electrică din situri și din

speciilor

apropierea acestora

[descriere]

F03.02.03 pe toată suprafața siturilor
F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi
pescuit, respectiv pe Dunăre
J01.01 - întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele cu stuf și
vegetație uscată de pe terenurile agricole
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele
limitrofe localităților
J03.02 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele
limitrofe localităților

E.4.

Intensitatea

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației

localizată a

B02.01.01 Replantarea pădurii (arbori nativi) – Medie

impacturilor

B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) – Medie

cauzate de

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare – Medie

presiunile

B05 Folosirea de îngrășăminte – Scăzută

actuale asupra

J01.01 Incendii - Ridicată

speciilor

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat –
Medie
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice Medie

E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Schimbarea structurii în vârstă a pădurilor de pe malul stâng al
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Dunării, în sensul tăierii arborilor bătrâni şi replantarea lor cu specii
alohtone (în special cu plop hibrid) este o ameninţare reală pentru
avifauna pădurii de luncă. Dacă arborii maturi oferă posibilitate de
cuibărire pentru păsări de talie mare sau ciocănitori – specii umbrelă,
arboretul tânăr oferă o posibilitate limitată de cuibărit pentru un număr
foarte restrâns de specii. Specia alohtonă de plop, deşi creşte repede,
prin structura coronamentului nu oferă posibilitate de cuibărit.
Drumurile din situri sunt drumuri de exploatare (de pământ sau
pietruite) ca trafic redus, vehiculele circulă cu viteze mici, riscul
coliziunilor păsărilor cu vehicule e este scăzută, efectul de
fragmentare, barieră și izolare este neglijabil pentru păsări
Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere
directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea
solului cu materiale provenite din gunoaie solide), 3) vătămări
corporale/deces.
Presiuni asupra speciilor de păsări răpitoare de zi și barză neagră (Ciconia nigra)
Tabel nr. 495 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciilor de păsări răpitoare de zi și barză neagră
Cod
Parametru
Descriere
A.26. Presiune actuală

A02.01 Agricultură intensivă
A04.01. Pășunatul intensiv
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi)
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide
D01.02 Drumuri, autostrăzi
D02.01 Linii electrice și de telefonie
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
F03.02.05 Captură accidentală
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat
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E.1.

Specii

Ciconia nigra (barza neagră), Accipiter nisus (uliu păsărar),
Accipiter gentilis (uliu porumbar), Aquila clanga (acvilă țipătoare
mare), Buteo buteo (șorecar comun), Buteo rufinus (șorecar mare),
Circaetus gallicus (șerpar), Circus aeruginosus (erete de stuf),
Falco

naumanni

(vânturel

mic),

Falco

subbuteo

(șoimul

rândunelelor), Falco tinnunculus (vânturel roșu).
E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor de

impacturilor

păsări răpitoare de zi și barză neagră, este prezentată în Anexa

cauzate de

11.3.23.1

presiunile actuale
asupra speciilor
[geometrie]
E.3.

Localizarea

A02.01 habitatele agricole și imediata apropiere a acestora

impacturilor

A04.01.05 toate suprafețele acoperite cu pășuni

cauzate de

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă

presiunile actuale

B02 Pădurea de luncă de pe malul Dunării, tufișurile pe marginea

asupra

digurilor de pe malul Dunării, tufișurile de-a lungul drumurilor de

speciilor[descriere] pământ
D01.02 drumuri Europene, DN, DJ, DC, DF și drumuri de
exploatare agricolă din situri
D02.01 linii aeriene de transport energie electrică din situri și din
apropierea acestora
F03.02.03 pe toată suprafața siturilor
F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi
pescuit, respectiv pe Dunăre
G01.01.01 Cursul Dunării
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate
H01.09. - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile
aflate pe marginea lacurilor
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele
limitrofe localităților
E.4.

Intensitatea

A02.01 Agricultură intensivă - Ridicată
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localizată a

A04.01. Pășunatul intensiv

impacturilor

A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale – Medie

cauzate de

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice –

presiunile actuale

Medie

asupra speciilor

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
B02.01.01 Replantarea pădurii (arbori nativi) – Scăzută
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) – Medie
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare –
Medie
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie
D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută
D02.01 Linii electrice și de telefonie - Medie
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
F03.02.05 Captură accidentală
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat
- Medie

E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Abandonarea cositului: în cazul de față s-a constatat prezența acestui
fenomen la nivelul întregului sit, pajiștile fiind utilizate, fără
excepție, ca pășuni. Aceasta este o presiune cu impact negativ asupra
calității fânețelor.
La nivelul siturilor se practică pășunatul intensiv, de tip mixt (ovine,
bovine, caprine, cabaline), având în vedere că una dintre activitățile
predominante în aproape toate localitățile limitrofe siturilor este
creșterea animalelor.
Chimicalele și produsele hormonale folosite

în agricultură pe

terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa.
Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și
specii de păsări de interes comunitar.
Schimbarea structurii în vârstă a pădurilor de pe malul stâng al
Dunării, în sensul tăierii arborilor bătrâni şi replantarea lor cu specii
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alohtone (în special cu plop hibrid) este o ameninţare reală pentru
avifauna pădurii de luncă. Dacă arborii maturi oferă posibilitate de
cuibărire pentru păsări de talie mare – specii umbrelă, arboretul tânăr
oferă o posibilitate limitată de cuibărit pentru un număr foarte
restrâns de specii. Specia alohtonă de plop, deşi creşte repede, prin
structura coronamentului nu oferă posibilitate de cuibărit.
Drumurile din situri sunt drumuri de exploatare (de pământ sau
pietruite) ca trafic redus, vehiculele circulă cu viteze mici, riscul
coliziunilor păsărilor cu vehicule e este scăzută, efectul de
fragmentare, barieră și izolare este neglijabil pentru păsări.
Presiuni asupra speciilor de păsări nocturne și crepusculare din habitate deschise și
semideschise
Tabel nr. 496 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciilor de păsări nocturne și crepusculare
Cod
Parametru
Descriere
A.27. Presiune actuală

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi)
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare
D01.02 Drumuri, autostrăzi
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
J01.01 Incendii
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat

E.1.

Specii

Asio otus (ciuf de pădure), Athene noctua (cucuvea), Caprimulgus
europeus (caprimulg), Coturnix coturnix (prepeliță), Locustella
luscinioides (grelușel de stuf), Strix aluco (huhurez mic).

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor de

impacturilor

păsări nocturne și crepusculare din habitate deschise și semideschise,

cauzate de

este prezentată în Anexa 11.3.23.1

presiunile actuale
asupra speciilor
[geometrie]
E.3.

Localizarea

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă
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impacturilor

B02 Pădurea de luncă de pe malul Dunării

cauzate de

D01.02 drumuri Europene, DN, DJ, DC, DF și drumuri de exploatare

presiunile actuale

agricolă din situri

asupra speciilor

F03.02.03 pe toată suprafața siturilor

[descriere]

F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică acvacultură şi
pescuit, respectiv pe Dunăre
J01.01 - întâlnită în toate siturile, îndeosebi în zonele cu stuf și
vegetație uscată de pe terenurile agricole
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele
limitrofe localităților

E.4.

Intensitatea

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice –

localizată a

Medie

impacturilor

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației

cauzate de

B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) – Medie

presiunile actuale

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare – Medie

asupra speciilor

D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
J01.01 Incendii - Ridicată
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat –
Medie
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice Medie

E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Chimicalele și produsele hormonale folosite

în agricultură pe

terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa.
Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și
specii de păsări de interes comunitar.
Schimbarea structurii în vârstă a pădurilor de pe malul stâng al
Dunării, în sensul tăierii arborilor bătrâni şi replantarea lor cu specii
alohtone (în special cu plop hibrid) este o ameninţare reală pentru
avifauna pădurii de luncă. Dacă arborii maturi oferă posibilitate de
cuibărire pentru păsările vizate, arboretul tânăr oferind posibilitatea
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limitată de cuibărit pentru un număr foarte restrâns de specii. Specia
alohtonă de plop, deşi creşte repede, prin structura coronamentului nu
oferă posibilitate de cuibărit.
Drumurile din situri sunt drumuri de exploatare (de pământ sau
pietruite) ca trafic redus, vehiculele circulă cu viteze mici, riscul
coliziunilor păsărilor cu vehicule e este scăzută, efectul de
fragmentare, barieră și izolare este neglijabil pentru păsări
Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1) pierdere
directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea
solului cu materiale provenite din gunoaie solide), 3) vătămări
corporale/deces.
Presiuni asupra speciilor de păsări răpitoare, pelicani și berze, aflate în migrație
Tabel nr. 497 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciilor de păsări răpitoare, pelicani și berze, aflate în migrație
Cod
Parametru
Descriere
A.28. Presiune actuală

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
D01.02 Drumuri, autostrăzi
D02.01 Linii electrice și de telefonie
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi
agricole şi forestiere
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.03 Canalizare și deviere de apă

E.1.

Specia

Accipiter nisus (uliu păsărar), Accipiter gentilis (uliu porumbar),
Aquila clanga (acvilă țipătoare mare), Buteo buteo (șorecar comun),
Buteo lagopus (șorecar încălțat), Buteo rufinus (șorecar mare),
Ciconia ciconia (barză albă), Ciconia nigra (barză neagră), Circaetus
gallicus (șerpar), Circus aeruginosus (erete de stuf), Circus cyaneus
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(erete vânăt), Circus macrourus (erete alb), Falco cherug (șoim
dunărean), Falco columbarius (șoimuleț de iarnă), Falco naumanni
(vânturel mic) , Falco peregrinus (șoim călător), Falco subbuteo
(șoimul rândunelelor), Haliaeetus albicilla (vultur codalb), Milvus
migrans (gaie neagră), Pelecanus crispus (pelican creț), Pelecanus
onocrotalus (pelican comun).
E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor de

impacturilor

păsări răpitoare, pelicani și berze, aflate în migrație, este prezentată în

cauzate de

Anexa 11.3.23.1

presiunile actuale
asupra speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă

impacturilor

D01.02 drumuri Europene, DN, DJ, DC, DF și drumuri de exploatare

cauzate de

agricolă din situri

presiunile actuale

D02.01 linii aeriene de transport energie electrică din situri și din

asupra speciei

apropierea acestora

[descriere]

F03.02.03 pe toată suprafața siturilor
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile aflate
pe marginea lacurilor
J02.03 - toată suprafeţele de apă excluzând Dunărea

E.4.

Intensitatea

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice –

localizată a

Medie

impacturilor

A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie

cauzate de

D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută

presiunile actuale

D02.01 Linii electrice și de telefonie - Medie

asupra speciei

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj - Medie
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de activităţi
agricole şi forestiere – Scăzută
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
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H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.03 Canalizare și deviere de apă – Scăzută
E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Chimicalele și produsele hormonale folosite

în agricultură pe

terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în apa.
Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge concentrații
semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic, unde se află și
specii de păsări răpitoare de interes comunitar.
Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor,
mai ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.).
În urma activităților umane păsările accidental pot fi capturate în mai
multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur. Aceste
obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de pescuit, sfori,
ațe, pungi, saci, etc.
Presiuni asupra speciilor de păsări acvatice aflate în migrație
Tabel nr. 498 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciilor de păsări acvatice aflate în migrație
Cod
Parametru
Descriere
A.29. Presiune actuală

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
A08 Fertilizarea cu îngrășământ
D03.02 Navigaţie
F03.02.05 Captură accidentală
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.09. Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte
surse care nu sunt enumerate
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice
(zone umede și mediul marin)
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
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habitat
E.1.

Specii

Actitis hypoleucos (fluierar de munte), Anas acuta (rața
sulițar), Anas clypeata (rața lingurar), Anas crecca (rața mică),
Anas Penelope (rața fluierătoare), Anas platyrhynchos (rața
mare), Anas querquedula (rață cârâitoare), Anas strepera,
(rața pestriță), Ardea cinerea (stârc cenușiu), Ardea purpurea
(stârc roșu), Ardeola ralloides (stârc galben), Aythya nyroca
(rața roșietică), Aythya ferina (rața cu cap castaniu), Aythya
fuligula (rața moțată), Calidris alpina (fugaci de țărm),
Calidris minuta (fugaci mic), Calidris temminckii (fugaci pitic),
Charadrius alexandrinus (prundăraș de sărătură), Charadrius
dubius

(prundăraș

gulerat

mic),

Chlidonias

hybridus

(chirighiță cu obraz alb), Chlidonias niger (chirighiță neagră),
Cygnus Cygnus (lebăda de iarnă), Cygnus olor (lebșda de
vară), Egretta alba (egretă mare), Egretta garzetta (egretă
mica), Fulica atra (lișiță), Gallinago gallinago (becațină
comună), Gavia arctica (cufundar polar), Gelochelidon nilotica
(pescăriță râzătoare), Haemantopus ostralegus (scoicar),
Himantopus himantopus (piciorong), Larus cachinnans
(pescăruș de Marea Caspică), Larus canus (pescăruș sur),
Larus

genei

(pescăruș

rozalb),

Larus

melanocephalus

(pescăruș cu cap negru), Larus minutus (pescăruș mic), Larus
ridibundus (pescăruș râzător), Limosa limosa (sitar de mal),
Mergus albellus (ferestraș mic), Netta rufina (rață cu ciuf),
Numenius arquata (culic mare), Nycticorax nycticorax (stârc
de noapte), Oxyura leucocephala (rață cu
Phalacrocorax

carbo

(cormorant

mare),

cap alb),

Phalacrocorax

pygmeus (cormorant mic), Philomachus pugnax (bătăuș),
Platalea leucorodia (stârc lopătar), Plegadis facinellus
(țigănuș), Pluvialis apricaria (ploier auriu), Podiceps cristatus
(corcodel mare), Recurvirostra avosetta (avosetă), Sterna
caspia (pescăriță mare), Sterna hirundo (chiră de baltă),
Tachybaptus ruficollis (corcodel mic), Tadorna tadorna
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(călifar alb), Tringa erythropus (fluierar negru), Tringa
glareola (fluierar de mlaștină), Tringa nebularia (fluierar cu
picioare verzi), Tringa ochropus (fluierar de zăvoi), Tringa
stagnatilis (fluierar de lac), Tringa totanus (fluierar cu picioare
roșii), Vanellus vanellus (nagâț).
Sunt vizate și speciile de răpitoare diurne legate de mediul
acvatic: Circus aeruginosus (eretele de stuf), Haliaeetus
albicilla (vulturul codalb).
E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra

impacturilor

speciilor de păsări acvatice aflate în migrație, este prezentată în

cauzate de

Anexa 11.3.23.1

presiunile actuale
asupra speciilor
[geometrie]
E.3.

Localizarea

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă

impacturilor

A08 zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în

cauzate de

zona malurilor şi a canalelor

presiunile actuale

D03.02 - Cursul Dunării

asupra speciilor

F03.02.05 pe toată suprafața siturilor unde se practică

[descriere]

acvacultură şi pescuit, respectiv pe Dunăre
F05.04 pe toată suprafața siturilor
H01.09. - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate
vizate
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile
aflate pe marginea lacurilor
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în
zonele limitrofe localităților

E.4.

Intensitatea

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe

localizată a

chimice – Medie

impacturilor

A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie

cauzate de

D01.02 Drumuri, autostrăzi - Scăzută

presiunile actuale

D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement – Scăzută

asupra speciilor

D03.02 Navigaţie – Scăzută
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F03.02.05 Captură accidentală – Medie
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.09. Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de alte
surse care nu sunt enumerate – Scăzută
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice
(zone umede și mediul marin)
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat - Medie
E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Chimicalele și produsele hormonale folosite în agricultură pe
terenurile arabile adiacente prin pânza freatică se pot infiltra în
apa. Astfel prin lanțul trofic se pot acumula și atinge
concentrații semnificative la nivelele mai înalte a lanțului trofic,
unde se află și specii de păsări de interes comunitar, mai ales
piscivore.
Navele și bărcile cu/fără motor reprezintă un deranj general la
adresa păsărilor acvatice care folosesc apa Dunării pentru
hrănire, odihnă sau cuibărit.
Pescuitul poate avea efecte negative multiple asupra păsărilor
piscivore și nu numai: păsările care vânează activ sub apă pot fi
prinse în plase/vârșe, etc., pescuitul afectează direct baza de
hrană a multor specii acvatice de păsări.
Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra
păsărilor, mai ales de talie mare (rațe, gâște, răpitori, etc.), dar și
de talie mică (braconarea păsărilor cântătoare pentru restaurante,
piețe, etc.).
În urma activităților umane păsările accidental pot fi capturate în
mai multe obiecte, în urma căruia decesul este aproape sigur.
Aceste obiecte pot fi numeroase: plase, vârșe, cârlige, fire de
pescuit, sfori, ațe, pungi, saci, etc.
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Gunoaiele și deșeurile solide pot avea efecte multiple: 1)
pierdere directă de habitate, 2) diminuare calitativă a habitatului
(otrăvirea solului cu materiale provenite din gunoaie solide), 3)
vătămări corporale/deces (înghițirea bucăților mici de plastic de
către păsări, se tai în cioburi de sticlă, conserve, etc…).
Presiuni asupra speciilor de păsări paseriforme
Tabel nr. 499 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciilor de păsări paseriforme
Cod
Parametru
Descriere
A.30. Presiune actuală

A02.01 Agricultură intensivă
A04.01. Pășunatul intensiv
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi)
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat

E.1.

Specia

Carduelis cannabina (cânepar), Carduelis carduelis (sticlete),
Carduelis chloris (florinte), Carduelis spinus (scatiu), Erithacus
rubecula (măcăleandru), Fringilla coelebs (cinteză de vară), Fringilla
montifringilla (cinteză de iarnă), Hirundo rustica (rândunică),
Locustella luscinioides (grelușel de stuf), Motacilla alba (codobatură
alba), Motacilla flava (codobatură galbenă), Oriolus oriolus (grangur),
Phylloscopus collybita (pitulice de munte), Phylloscopus sibilatrix
(pitulice sfârâitoare), Serinus serinus (cănăraș), Pastor roseus
(lăcustar), Sturnus vulgaris (graur), Sylvia nisoria (silvie porumbacă),
Upupa epops (pupăză).

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciilor de

impacturilor

păsări paseriforme este prezentată în Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile actuale
asupra speciilor
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[geometrie]
E.3.

Localizarea

A02.01 habitatele agricole și imediata apropiere a acestora

impacturilor

A04.01.05 toate suprafețele acoperite cu pășuni

cauzate de

A07 pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă

presiunile actuale

A08 zonele agricole limitrofe siturilor, mai ales a lacurilor în zona

asupra speciilor

malurilor şi a canalelor

[descriere]

B02 Pădurea de luncă de pe malul Dunării, tufișurile pe marginea
digurilor de pe malul Dunării, tufișurile de-a lungul drumurilor de
pământ
F03.02.03 pe toată suprafața siturilor
G01.01.01 Cursul Dunării
H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate
H01.09. - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate vizate
H05.01 - Predominant zonele inundabile ale Dunării, localităţile aflate
pe marginea lacurilor
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în zonele
limitrofe localităților

E.4.

Intensitatea

A02.01 Agricultură intensivă - Ridicată

localizată a

A04.01. Pășunatul intensiv

impacturilor

A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale – Medie

cauzate de

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice –

presiunile actuale

Medie

asupra speciilor

A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
B02.01.01 Replantarea pădurii (arbori nativi) – Medie
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci ne-nativi) – Medie
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare – Medie
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj – Medie
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat Scăzută

E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Abandonarea cositului: în cazul de față s-a constatat prezența acestui
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fenomen la nivelul întregului sit, pajiștile fiind utilizate, fără excepție,
ca pășuni. Aceasta este o presiune cu impact negativ asupra calității
fânețelor.
La nivelul siturilor se practică pășunatul intensiv, de tip mixt (ovine,
bovine, caprine, cabaline), având în vedere că una dintre activitățile
predominante în aproape toate localitățile limitrofe siturilor este
creșterea animalelor.
Schimbarea structurii în vârstă a pădurilor din lunca Dunării, în sensul
tăierii arborilor bătrâni şi replantarea lor cu specii alohtone (în special
cu plop hibrid) este o ameninţare reală pentru avifauna pădurii de
luncă.
Vânătoarea/braconajul este un impact negativ direct asupra păsărilor de
talie mică (braconarea păsărilor cântătoare pentru restaurante, piețe,
etc.).
5.3.1.4 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor de mamifere
Lutra lutra
Tabel nr. 500 - Tabelul E: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
A.31. Presiune actuală

A Agricultura
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
D Rețele de comunicații
D01 Drumuri, poteci și căi ferate
D01.02 Drumuri, autostrăzi
D03.01.02 diguri/zone turistice și de agrement
F Folosirea resurselor biologice, altele decât agricultura și
silvicultura
F02 Pescuit și recoltarea resurselor acvatice
F02.01 Pescuit profesional pasiv
F02.01.01 pescuit cu capcane, vârşe, vintire etc.
J Modificări ale sistemului natural
J.01 Focul și combaterea incendiilor
J01.01 Incendii
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J.02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice
(zone umede și mediul marin)
J02.06 Captarea apelor de suprafaţă
J03 Alte modificări ale ecosistemelor
J03.02 Reducerea conectivităţii de habitat, din cauze antropice
K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe)
K01procesele naturale abiotice (lente)
K01.01 Eroziune
K03 relații interspecifice faunistice
K03.06 Antagonism cu animale domestice
E.1.

Specia

1355 – Lutra lutra

E.2.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra speciei

impacturilor

Lutra lutra este prezentată în Anexa 11.3.23.1

cauzate de
presiunile actuale
asupra speciei
[geometrie]
E.3.

Localizarea

A07 - Această presiune antropică este localizată pe terenurile

impacturilor

agricole din apropierea corpurilor de apă din ROSCI0131

cauzate de

Oltenița-Mostiștea-Chiciu îndeosebi în partea de nord, pe

presiunile actuale

terenurile agricole situate în partea de nord-vest a sitului, în

asupra speciei

apropierea Bălții Mostiștea în preajma localităților: Valea

[descriere]

Argovei, Siliștea, Ostrovu, Făurei, Frăsinet, Sultana, Coconi,
Ulmu, Mănăstirea, Dorobanțu.
Presiunea aceasta parare și în zona riverană a lacului Gălățui în
preajma localităților: Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu,
Gălățui, Potcoava, Independența și Bogata.
Presiunea poate fi intalnita si in zona amenajarii piscicole din
Ciocănești.
D01.02 - Această presiune poate fi întâlnită pe toate drumurile
ce fragmentează habitatele ocupate de către vidră din teritoriul
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu. Zonele în pericolul de
coliziune a indivizilor de vidră cu autovehicule este major sunt
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următoarele: DJ303 în dreptul amenajării hidrotehnice de la
Frăsinet, DN31 la amenajarea hidrotehnică de la Mănăstirea și în
dreptul Lacului Dorobanțu. Tot pe DN31 la acumularea de pe
Gălățui între localitățile Bogata și Rasa.
D03.01.02 - Această presiune se manifestă pe toată suprafața
ariei protejate, aceasta reprezentând o importantă zona de
agrement pentru localnici dar și alți turiști ce practică îndeosebi
pescuitul. O altă problemă o reprezintă malurile îndiguite ce nu
permit construirea de vizuine pentru vidră și favorizează accesul
au fost identificate în următoarele locuri: în zona localităților
Manastirea, Bosneagu si Dorobantu pe Balta Mostistea și în
localitățile Bogata și Rasa pe Gălățui.
F02.01.01 - Utilizarea acestor metode de pescuit a fost întâlnită
îndeosebi în partea de sud a ariei protejate de-a lungul bălților și
canalelor din lungul Dunării.
J01.01 - Prezența incendiilor este întâlnită în ROSCI0131
Oltenița-Mostiștea-Chiciu, îndeosebi în zonele cu stuf și
vegetație uscată din prejma bălților Mostiștea și Gălățui, în
apropierea terenurilor agricole dar și în unele zone cu depozite
de deșeuri neconforme.
J02.06 - Un impact ridicat asupra apelor interioare din
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu îl au captările pentru
bazinele piscicole și agricultură, stațiile de pompare și captările
pentru producerea de energie electrică în hidrocentralele de la
Frăsinet și Mănăstirea.
J03.02 - Conectivitatea habitatelor este redusă în zona barajelor
și a lacurilor de acumulare de la Frăsinet, Mănăstirea și Bogata.
Totodată conectivitatea este redusă de rețeaua densă de căi de
comunicație ce tranzitează zonele umede ce reprezintă habitat al
vidrelor în sit.
K01.01 - Eroziunea malurilor Dunării este o problemă des
întâlnită pe malurile convexe ale râului, lipsite de vegetație. Cu
toate că această amenințare a fost identificată în numeroase
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locații din ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, s-au punctat
doar câteva locuri unde presiunea este mai intensă. O altă zonă
unde eroziunea malurilor este foarte puternică o întâlnim pe
malurile Bălții Mostiștea în preajma localităților Valea Argovei,
Sultana și Coconi.
K03.06 - Câinii hoinari și cei de pază au o frecvență ridicată în
ROSCI0131

Oltenița-Mostiștea-Chiciu,

ei

fiind

prezenți

îndeosebi în preajma localităților, fermelor, stațiilor de pompare,
a stânelor sau în preajma altor obiective.
E.4.

Intensitatea

Ridicată (R):

localizată a

presiunea F02.01.01

impacturilor

presiunea J01.01

cauzate de

presiunea K03.06

presiunile actuale

Medie (M):

asupra speciei

presiunea A07
presiunea J03.02
Scăzută (S):
presiunea A08
presiunea D01.02
presiunea D03.01.02
presiunea J02.06
presiunea K01.01

E.5.

Confidenţialitate

Informații publice

E.6.

Detalii

Presiunea A07 - Utilizarea produselor biocide a hormonilor şi a
altor substanţe chimice în agricultură, pe terenurile agricole din
preajma zonelor umede din ROSCI0131 Oltenița-MostișteaChiciu afectează indirect populația de vidră. Vidra fiind un
prădător de top al ecosistemelor acvatice este puternic afectat de
bioacumulare, un procent important din substanțele chimice
captate de speciile pradă ajung în organismul vidrei. Substanțele
chimice utilizate în agricultură ajung într-un final tot în zonele
umede, prin spălarea de suprafață a solului. Utilizarea
pesticidelor în agricultură, precum DDT-ul în a doua jumătate a
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secolului XX a dus la reducerea populațiilor de vidră la nivel
mondial.
Presiunea A08 - Îngrășământul artificial utilizat în agricultură
conduce la eutrofizarea apelor de suprafață, scăzând astfel
cantitatea de oxigen din apă și conducând la diminuarea
cantităților de specii pradă pentru vidră.
Presiunea D01.02 - În arealul ROSCI0131 Oltenița-MostișteaChiciu există o rețea densă de drumuri de diverse categorii de la
drumuri Europene, la DN, DJ, DC, DF și drumuri de exploatare
agricolă. Toate acestea fragmentează habitatul speciei vidră în
special atunci când separă două corpuri de apă apropiate, până în
prezent nu au fost înregistrate coliziuni între autovehicule și
exemplare de vidră.
Presiunea D03.01.02 - Realizarea de diguri și consolidarea
malurilor cu plăci betonate limitează vidrele în selecția zonelor
pentru vizuine. În același timp prezența digurilor favorizează
accesul motorizat în zone inacesibile, anterior construcției
digurilor.
Presiunea F02.01.01 - Pescuitul cu capcane este o activitate ce
are un impact major asupra vidrei, acestea fiind atrase de peștii
prinși în capcane, ele pot intra însă nu mai pot ieși, astfel vor
sfârși înecate, de aceea recomandăm interzicerea pescuitului cu
capcane.
Presiunea J01.01 - Incendierea stufului sau a terenurilor agricole
este o practică frecventă în ROSCI0131 Oltenița-MostișteaChiciu, această activitate reprezintă însă o amenițare asupra
vidrei prin degradarea habitatului și distrugerea zonelor cu
vizuine.
Presiunea J02.06 - Prin captarea apelor de suprafață în
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu ne referim la:
-

captări de apă de suprafaţă pentru agricultură(J02.06.02),
captări de apă de suprafaţă pentru alimentarea cu apă
(J02.06.02),
captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
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(J02.06.05),
Toate aceste tipuri de captări modifică vizibil debitul râului,
apărând astfel și modificări la nivel trofic. Debitul râului este
mult mai mic, astfel habitatul pentru speciile acvatice este redus
și degradat, potențialul trofic pentru specia vidră în aceste zone
cu debit redus este mult mai mic decât în zonele în care cursul
râului nu este modificat.
Presiunea J03.02 - Conectivitatea habitatului este redusă
îndeosebi de drumurile și digurile ce fragmentează zonele
ripariene, îngreunând sau chiar făcând imposibilă conexiunea
vidrelor din cele două habitate scindate antropic.
Presiunea K01.01 - Eroziunea malurilor este un fenomen natural
ce conduce la distrugerea vizuinelor de vidră și creșterea
turbidității râului.
Presiunea K03.06 - O problemă majoră în ROSCI0131 OltenițaMostiștea-Chiciu o constituie prezența câinilor hoinari sau a
celor de pază fără jujeu ce sunt liberi să atace exemplarele de
vidră dar mai ales puii acestora. Prezența câinilor liberi a fost
semnalată în preajma stânelor sau a turmelor sau în preajma
localităților.
5.3.2 Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra speciilor
5.3.2.1. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor de pești
Alosa immaculata
Tabel nr. 501 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.1.

Ameninţare

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a

viitoare

albiilor și a malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
643

habitat
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de migraţie
Braconaj, pescuit comercial necontrolat
F02.01.02 Pescuit cu plasa
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de
canalizare menajeră şi de ape uzate
Poluare provenită din activitățile din agricultură
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
F.1.

Specia

4125

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciei Alosa immaculata este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a

impactului cauzat

albiilor și a malurilor

de ameninţările

- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre

viitoare asupra

- canalul Gârla Mare/Bătrâna

speciei [descriere] - canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea
- canalul de lângă Piscicola Ciocănești
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)
Braconaj, pescuit comercial necontrolat
- amenințarea e prezentă în zona fluviului Dunărea și a canalului
între Iezerul Mostiștea și Dunărea
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general pe toată suprafața sitului, dar se manifestă
mai intensiv în zona localităților (impact indirect)
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- Dunărea, lunca Dunării (între digul principal și Dunărea) și
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canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea
F.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/ activități de

localizata a

întreținere a albiilor și a malurilor; Activități de întreținere a

impactului cauzat

albiilor și a malurilor; Braconaj, pescuit comercial necontrolat;

de ameninţările

Sporturi nautice motorizate; Diferite surse de poluare: de la

viitoare asupra

localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.;

speciei

Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile;
Ridicat

(R):

Poluare

provenită

din

activitățile

din

agricultură; Piscicultura intensivă.
F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul
ariei naturale protejate

Aspius aspius
Tabel nr. 502 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.2.

Ameninţare

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a

viitoare

albiilor și a malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de migraţie
Braconaj, pescuit comercial necontrolat
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc.
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de
645

canalizare menajeră şi de ape uzate
Specii invazive și introduse
K03.01 competiţia (specii invazive)
Piscicultura intensivă
F01 Acvacultura marină și de apă dulce
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată
F.1.

Specia

1130

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciei

Aspius aspius este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a

impactului cauzat

albiilor și a malurilor

de ameninţările

- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre

viitoare asupra

- canalul Gârla Mare/Bătrâna

speciei [descriere] - canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea
- canalul de lângă Piscicola Ciocănești
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul luncii indundabile a
Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și
lunca Dunării
Braconaj, pescuit comercial necontrolat
- amenințarea e prezentă la lacul Gălățui, canalul între Iezerul
Mostiștea și Dunărea, lunca Dunării și Dunărea
Secare
- zona malurilor bălților: Gălățui/Potcoava
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
646

- fenomen general, se manifestă mai intensiv în zona localităților
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca
Dunării și Dunărea
Piscicultura intensivă
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca
Dunării și Dunărea
Navigație
- Dunărea
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lacul
Gălățui/Potcoava
F.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizata a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Braconaj,

impactului cauzat

pescuit comercial necontrolat; Diferite surse de poluare: de la

de ameninţările

localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.; Specii

viitoare asupra

invazive și introduse; Regularizarea râurilor și dipariția zonei

speciei

inundabile;
Ridicat (R): Secare; Poluare provenită din activitățile din
agricultură; Piscicultura intensivă; Navigație;

F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul
ariei naturale protejate

Cobitis taenia
Tabel nr. 503 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.3.

Ameninţare

Intrarea animalelor domestice în albia apelor

viitoare

A04.01.05 pășunatul intensiv în amestec de animale
Baraje/captări

de

apă/praguri/regularizări/activități

de

întreținere a albiilor și a malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
647

J02.04.02 lipsa de inundații
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
Secare
K01.03 Secare
Poluare provenită din activitățile din agricultură
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
F.1.

Specia

1149

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciei

Cobitis taenia este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ regularizări/activități de

impactului cauzat

întreținere a albiilor și a malurilor

de ameninţările

- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre

viitoare asupra

- canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea

speciei

- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)

[descriere]

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea
și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Braconaj, pescuit comercial necontrolat
- amenințarea e prezentă pe toată suprafața sitului (toate apele
curgătoare și stătătoare)
Secare
- zona malurilor bălților: Gălățui/Potcoava.
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și
Dunărea)
648

Poluare provenită din activitățile din agricultură
- amenințarea e prezentă în zona porțiunii între balta Mostiștea și
Iezerul Mostiștea, lunca Dunării (între digul principal și
Dunărea) și în zona canalului între iezerul Mostiștea și Dunărea.
Intrarea animalelor domestice în albia apelor
- între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea, lunca Dunării (între
digul principal și Dunărea) și în zona canalului între iezerul
Mostiștea și Dunărea (pe o lătime de 5-10 m).
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, Dunărea, lunca Dunării
(între digul principal și Dunărea), canalul între Iezerul Mostiștea
și Dunărea
F.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizata a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Sporturi nautice

impactului cauzat

motorizate; Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile;

de ameninţările

Scăzut (S): Intrarea animalelor domestice în albia apelor;

viitoare asupra

Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Poluare

speciei

provenită din activitățile din agricultură;

F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul
ariei naturale protejate

Eudontomyzon mariae
Tabel nr. 504 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.4.

Ameninţare

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a

viitoare

albiilor și a malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
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Braconaj, pescuit comercial necontrolat
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire etc.
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de
canalizare menajeră şi de ape uzate
Piscicultura intensivă
F01 Acvacultura marină și de apă dulce
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată
F.1.

Specia

2484

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciei

de ameninţările

11.3.23.2

Eudontomyzon mariae este prezentată în Anexa

viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți

impactului cauzat

- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre

de ameninţările

- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)

viitoare asupra

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor

speciei [descriere] - amenințarea e prezentă în zona luncii indundabile a Dunării:
canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca
Dunării
Braconaj, pescuit comercial necontrolat
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca
Dunării
Secare
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
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agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona
localităților (impact indirect)
Specii invazive și introduse
- canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca
Dunării
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- amenințarea e prezentă în următoarele zone: canalul între
Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Piscicultura intensivă
- lacurile/iazurile din interiorul sitului (presiune indirectă)
Intrarea animalelor domestice în albia apelor
- amenințarea e prezentă în zona malurilor (pe o lătime de 5-10
m): canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca
Dunării
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- Dunărea, lunca Dunării, canalul între Iezerul Mostiștea și
Dunărea
F.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizata a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Sporturi nautice

impactului cauzat

motorizate; Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști,

de ameninţările

de la agricultori, de la pescari etc.; Regularizarea râurilor și

viitoare asupra

dipariția zonei inundabile;

speciei

Scăzut (S): Intrarea animalelor domestice în albia apelor;
Braconaj, pescuit comercial necontrolat;
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Poluare
provenită din activitățile din agricultură; Piscicultura intensivă;
Navigație;

F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Vez lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul
ariei naturale protejate

651

Gobio albipinnatus
Tabel nr. 505 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.5.

Ameninţare

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a

viitoare

malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
D03.01.02 diguri/zone turistice și de agreement
K03.01 competiţia (specii invazive)
Piscicultura intensivă
F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată

F.1.

Specia

1124

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei

impactului cauzat

Gobio albipinnatus este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a

impactului cauzat

malurilor

de ameninţările

- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre

viitoare asupra

- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)

speciei [descriere] Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
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agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona localităților
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- amenințarea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre.
Piscicultura intensivă
- lacurile/iazurile din interiorul sitului (impact indirect)
F.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizata a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Poluare provenită

impactului cauzat

din activitățile din agricultură; Diferite surse de poluare: de la

de ameninţările

localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.;

viitoare asupra

Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile;

speciei

Ridicat (R): Secare; Poluare provenită din activitățile din
agricultură; Piscicultura intensivă;

F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei
naturale protejate

Gobio kessleri
Tabel nr. 506 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.6.

Ameninţare

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a

viitoare

malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
D03.01.02 diguri/zone turistice și de agreement
K03.01 competiţia (specii invazive)
Piscicultura intensivă
653

F01.01 Piscicultură intensivă, intensificată
F.1.

Specia

2511

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei

impactului cauzat

Gobio kessleri este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți

impactului cauzat

- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre

de ameninţările

- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)

viitoare asupra

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor

speciei [descriere] - amenințarea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, dar se manifestă mai intensiv în zona localităților
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- amenințarea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre.
Piscicultura intensivă
- lacurile/iazurile din interiorul sitului (impact indirect)
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea
F.4.

F.5.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizata a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Diferite surse de

impactului cauzat

poluare: de la localnici, de la turiști, de la agricultori, de la pescari

de ameninţările

etc.; Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile;

viitoare asupra

Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Poluare provenită din

speciei

activitățile din agricultură; Piscicultura intensivă;

Confidenţialitate

Informații publice
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F.6.

Detalii

Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei
naturale protejate

Gymnocephalus baloni
Tabel nr. 507 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.7.

Ameninţare

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a

viitoare

malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de migraţie
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare din agricultură.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice

F.1.

Specia

2555

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei

impactului cauzat

Gymnocephalus baloni este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a

impactului cauzat

malurilor

de ameninţările

- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre

viitoare asupra

- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)

speciei [descriere]

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și
655

Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Secare
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea)
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- amenințarea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre.
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea
F.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizata a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Diferite

impactului cauzat

surse de poluare din agricultură; Regularizarea râurilor și dipariția

de ameninţările

zonei inundabile;

viitoare asupra

Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Poluare provenită

speciei

din activitățile din agricultură; Piscicultura intensivă;

F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei
naturale protejate.

Gymnocephalus schraetzer
Tabel nr. 508 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.8.

Ameninţare

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a

viitoare

malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de migraţie
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare din agricultură.
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A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
F.1.

Specia

1157

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei

impactului cauzat

Gymnocephalus schraetzer este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a

impactului cauzat

malurilor

de ameninţările

- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre

viitoare asupra

- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)

speciei [descriere]

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Secare
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea)
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- amenințarea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se practică
agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre.
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea

F.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizata a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Sporturi

impactului cauzat

nautice motorizate; Diferite surse de poluare: de la localnici, de la

de ameninţările

turiști, de la agricultori, de la pescari etc.; Regularizarea râurilor și

viitoare asupra

dipariția zonei inundabile;

speciei

Scăzut (S): Intrarea animalelor domestice în albia apelor; Braconaj,
pescuit comercial necontrolat;
Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Poluare provenită
din activitățile din agricultură; Piscicultura intensivă; Navigație;
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F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei
naturale protejate

Misgurnus fossilis
Tabel nr. 509 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.9.

Ameninţare

Poluare provenită din activitățile din agricultură

viitoare

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
Baraje/captări

de

apă/praguri/regularizări

dipariția

zonei

inundabile
J02.04.02 lipsa de inundații
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat
Secare
K01.03 Secare
Specii invazive și introduse
I01 specii invazive non-native (alogene)
F.1.

Specia

1145

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei

impactului cauzat

Misgurnus fossilis este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Baraje/captări

de

apă/praguri/regularizări

dipariția

impactului cauzat

inundabile

de ameninţările

- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre

viitoare asupra

- canalul Gârla Mare/Bătrâna

speciei [descriere]

- canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea

zonei

- canalul de lângă Piscicola Ciocănești
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- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava,
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești,
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)
Secare
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între
digul principal și Dunărea)
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, lacurile Gălățui/Potcoava,
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești,
lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între
digul principal și Dunărea)
F.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/g; Activități de întreținere

localizata a

a albiilor și a malurilor; Poluare provenită din activitățile din

impactului cauzat

agricultură; Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile;

de ameninţările

Ridicat (R): Secare

viitoare asupra
speciei
F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei
naturale protejate

Pelecus cultratus
Tabel nr. 510 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.10. Ameninţare
viitoare

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor
și a malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
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umede și mediul marin)
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de migraţie
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de
canalizare menajeră şi de ape uzate
Specii invazive și introduse
K03.01 competiţia (specii invazive)
F.1.

Specia

2522

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei

impactului cauzat

Pelecus cultratus este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor

impactului cauzat

și a malurilor

de ameninţările

- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre

viitoare asupra

- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)

speciei [descriere]

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul luncii indundabile a
Dunării: canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca
Dunării
Secare
- zona malurilor bălților: Gălățui/Potcoava
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și Dunărea)
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
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agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, se manifestă mai intensiv în zona localităților din
zona lacului Gălățui
Specii invazive și introduse
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca
Dunării și Dunărea
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- lacul Gălățui, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea, lunca
Dunării și Dunărea
F.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a

localizata a

albiilor și a malurilor; Diferite surse de poluare: de la localnici, de la

impactului cauzat

turiști, de la agricultori, de la pescari etc.; Specii invazive și

de ameninţările

introduse; Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile;

viitoare asupra

Scăzut (S): Secare

speciei

Ridicat (R): Poluare provenită din activitățile din agricultură;
Piscicultura intensivă;

F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei
naturale protejate

Rhodeus sericeus amarus
Tabel nr. 511 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.11. Ameninţare
viitoare

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor
și a malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone
umede și mediul marin)
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de migraţie
Secare
K01.03 Secare
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Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
F.1.

Specia

1134

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra speciei

impactului cauzat

Rhodeus sericeus amarus este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ activități de întreținere a albiilor

impactului cauzat

și a malurilor

de ameninţările

- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre

viitoare asupra

- canalul Gârla Mare/Bătrâna

speciei [descriere]

- canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea
- canalul de lângă Piscicola Ciocănești
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)
Secare
- amenințarea e prezentă la: canalul între Iezerul Mostiștea și
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării (între digul principal și Dunărea),
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul între balta Mostiștea și Iezerul
Mostiștea, canalul de lângă piscicola Ciocănești.
Diferite surse de poluare: de la localnici, de la turiști, de la
agricultori, de la pescari etc.
- fenomen general, se manifestă mai intensiv în zona localităților
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- amenințarea e prezentă la: canalul între Iezerul Mostiștea și
Dunăre, Dunărea și lunca Dunării (între digul principal și Dunărea),
canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul între balta Mostiștea și Iezerul
Mostiștea, canalul de lângă piscicola Ciocănești, prima baltă din
partea nordică a piscicolei Ciocănești, Iezerul Mostiștea, lacul
Gălățui/Potcoava.
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
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- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între
digul principal și Dunărea), Dunărea
F.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri; Activități de întreținere a

localizata a

albiilor și a malurilor; Diferite surse de poluare: de la localnici, de la

impactului cauzat

turiști, de la agricultori, de la pescari etc.; Regularizarea râurilor și

de ameninţările

dipariția zonei inundabile;

viitoare asupra

Ridicat (R): Secare; Poluare provenită din activitățile din

speciei

agricultură;

F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul ariei
naturale protejate

Umbra krameri
Tabel nr. 512 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.12. Ameninţare
viitoare

Poluare provenită din activitățile din agricultură
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
Intrarea animalelor domestice în albia apelor
A04.01.05 pășunatul intensiv în amestec de animale
Baraje/captări de apă/praguri/regularizări dipariția zonei
inundabile
J02.04.02 lipsa de inundații
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
Secare
K01.03 Secare
Specii invazive și introduse
I01 specii invazive non-native (alogene)

F.1.

Specia

2011
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F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciei

de ameninţările

11.3.23.2

Umbra krameri este prezentată în Anexa

viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/regularizări dipariția zonei

impactului cauzat

inundabile

de ameninţările

- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre

viitoare asupra

- canalul Gârla Mare/Bătrâna

speciei [descriere]

- canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea
- canalul de lângă Piscicola Ciocănești
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
-

canalul

între

lacul

și

Iezerul

Mostiștea,

lacurile

Gălățui/Potcoava, canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă
Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Secare
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între
digul principal și Dunărea)
Poluare provenită din activitățile din agricultură
-

canalul

între

lacul

și

Iezerul

Mostiștea,

lacurile

Gălățui/Potcoava, canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă
Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între
digul principal și Dunărea)
Intrarea animalelor domestice în albia apelor
- amenințarea e prezentă în zona malurilor (pe o lătime de 5-10
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m):

canalul

între

lacul

și

Iezerul

Mostiștea,

lacurile

Gălățui/Potcoava, canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă
Piscicola Ciocănești
F.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/g; Activități de

localizata a

întreținere a albiilor și a malurilor; Poluare provenită din

impactului cauzat

activitățile din agricultură; Regularizarea râurilor și dipariția

de ameninţările

zonei inundabile;

viitoare asupra

Ridicat (R): Secare; Intrarea animalelor domestice în albia

speciei

apelor;

F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Vez lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul
ariei naturale protejate

Zingel streber
Tabel nr. 513 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.13. Ameninţare
viitoare

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a
malurilor
J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice
(zone umede și mediul marin)
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de migraţie
Secare
K01.03 Secare
Diferite surse de poluare din agricultură.
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice

F.1.

Specia

1160

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciei

Zingel streber este prezentată în Anexa 11.3.23.2
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de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/ întreținere a albiilor și a

impactului cauzat

malurilor

de ameninţările

- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre

viitoare asupra

- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)

speciei [descriere]

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
- amenințarea e prezentă mai ales în cazul apelor curgătoare și în
zona luncii indundabile a Dunării: canalul între Iezerul
Mostiștea și Dunăre, Dunărea și lunca Dunării
Secare
- fosta luncă inundabilă a Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Poluare provenită din activitățile din agricultură
- amenințarea e prezentă pe toată suprafața sitului unde se
practică agricultură, poluarea ajungând și în fluviul Dunăre.
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- Dunărea, canalul între Iezerul Mostiștea și Dunărea

F.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/grătare între bălți;

localizata a

Activități de întreținere a albiilor și a malurilor; Secare; Sporturi

impactului cauzat

nautice motorizate; Diferite surse de poluare: de la localnici, de

de ameninţările

la turiști, de la agricultori, de la pescari etc.; Regularizarea

viitoare asupra

râurilor și dipariția zonei inundabile;

speciei

Ridicat (R): Specii invazive și introduse; Secare; Poluare
provenită din activitățile din agricultură; Piscicultura intensivă;
Navigație;

F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul
ariei naturale protejate
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Zingel zingel
Tabel nr. 514 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.14. Ameninţare
viitoare

Poluare provenită din activitățile din agricultură
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
Baraje/captări de apă/praguri/regularizări dipariția zonei
inundabile
J02.04.02 lipsa de inundații
J02.06.05 captări de apă de suprafaţă pentru fermele piscicole
J02.12.02 diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă
interioare
J03.01 reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
Secare
K01.03 Secare
Specii invazive și introduse
I01 specii invazive non-native (alogene)

F.1.

Specia

1159

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciei

Zingel zingel este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Baraje/captări de apă/praguri/regularizări dipariția zonei

impactului cauzat

inundabile

de ameninţările

- canalul principal între barajul Iezerului Mostiștea și Dunăre

viitoare asupra

- canalul Gârla Mare/Bătrâna

speciei [descriere]

- canalul între balta Mostiștea și Iezerul Mostiștea
- canalul de lângă Piscicola Ciocănești
- lunca Dunării (între digul principal și Dunărea)
Activități de întreținere a albiilor și a malurilor
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-

canalul

între

lacul

și

Iezerul

Mostiștea,

lacurile

Gălățui/Potcoava, canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă
Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Secare
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între
digul principal și Dunărea)
Poluare provenită din activitățile din agricultură
-

canalul

între

lacul

și

Iezerul

Mostiștea,

lacurile

Gălățui/Potcoava, canalul Bătrâna/Gârla Mare, canalul de lângă
Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între digul principal și
Dunărea)
Regularizarea râurilor și dipariția zonei inundabile
- canalul între lacul și Iezerul Mostiștea, canalul Bătrâna/Gârla
Mare, canalul de lângă Piscicola Ciocănești, lunca Dunării (între
digul principal și Dunărea)
F.4.

Intensitatea

Medie (M): Baraje/captări de apă/praguri/g; Activități de

localizata a

întreținere a albiilor și a malurilor; Poluare provenită din

impactului cauzat

activitățile din agricultură; Regularizarea râurilor și dipariția

de ameninţările

zonei inundabile;

viitoare asupra

Ridicat (R): Secare;

speciei
F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Vezi lista amenințărilor viitoare cu potențial impact la nivelul
ariei naturale protejate

5.3.2.2 Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor de
amfibieni și reptile
Triturus cristatus
Tabel nr. 515 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.15. Ameninţare

I01 Specii invazive non-native (alogene)
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viitoare

M01.02 Secete și precipitații reduse
M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor

F.1.

Specia

1993

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciei Triturus dobrogicus este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Pentru amenințarea I01: în principal regiunea de luncă

impactului cauzat

inundabilă.

de ameninţările

Pentru amenințările M01.02 și M01.03: în tot situl.

viitoare asupra
speciei [descriere]
F.4.

Intensitatea

Medie (M): amenințările I01. M01.02 și M01.03.

localizata a
impactului cauzat
de ameninţările
viitoare asupra
speciei
F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Pentru T. dobrogicus aceste amenințări se manifestă în aria sa de
repartiție din sit, respectiv lunca inundabilă a Dunării. Opinăm
că ele sunt mai acute în această zonă decât în alte părți ale
sitului. În 2019 (martie) se poate observa impactul unui an
extrem de secetos: revărsarea Dunării nu s-a produs, lunca fiind
uscată. Dacă acesta rămâne un caz sporadic, cu reproducere la
intervale relativ mari, impactul nu va fi grav pe termen lung,
înscriindu-se în variabilitatea naturală a parametrilor cu care are
de-a face specia. Dacă în schimb seceta va deveni un fenomen
comun, specia va fi grav afectată, putându-se vorbi despre
înrăutățirea drastică a perspectivelor ei de supraviețuire pe
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termen lung. De asemenea, specia invazivă de pește Perccottus
glenii poate fi foarte periculoasă pentru T. dobrogicus. Este deci
necesară monitorizarea acestor aspecte în fiecare an.
Bombina bombina
Tabel nr. 516 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.16. Ameninţare
viitoare

I01 Specii invazive non-native (alogene)
M01.02 Secete și precipitații reduse
M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor

F.1.

Specia

1188

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciei Bombina bombina este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Pentru amenințarea I01: în principal regiunea de luncă

impactului cauzat

inundabilă.

de ameninţările

Pentru amenințările M01.02 și M01.03: în tot situl.

viitoare asupra
speciei [descriere]
F.4.

Intensitatea

Medie (M) sau scăzută (S): amenințările I01, M01.02

localizata a

M01.03.

și

impactului cauzat
de ameninţările
viitoare asupra
speciei
F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Specia Bombina bombina, mai larg răspândită în sit, poate fi și
ea grav afectată de anii secetoși, în care reproducerea ei în
bazine de apă puțin adânci, adesea temporare, poate eșua în
mare parte sau chiar cu totul.
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Hyla arborea
Tabel nr. 517 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.17. Ameninţare
viitoare

I01 Specii invazive non-native (alogene)
M01.02 Secete și precipitații reduse
M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor

F.1.

Specia

1188

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciei Hyla arborea este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Pentru

toate

impactului cauzat

Haralambie.

amenințările:

toată

suprafața

Ostrovului

de ameninţările
viitoare asupra
speciei [descriere]
F.4.

Intensitatea

Medie (M) sau scăzută (S): amenințările I01, M01.02

localizata a

M01.03.

și

impactului cauzat
de ameninţările
viitoare asupra
speciei
F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Specia Hyla arborea, mai larg răspândită în sit, poate fi și ea
grav afectată de anii secetoși, în care reproducerea ei în bazine
de apă puțin adânci, adesea temporare, poate eșua în mare parte
sau chiar cu totul; în anii cu inundații intense reproducerea ei pe
ostrov poate de asemenea fi afectată.
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Emys orbicularis
Tabel nr. 518 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.18. Ameninţare
viitoare

M01.01 Schimbarea temperaturii (ex. creșterea temperaturii și
extremele)
M01.02 Secete și precipitații reduse
M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor

F.1.

Specia

1220

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciei Emys orbicularis este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Pentru amenințările M01.01, M01.02 și M01.03: în tot situl.

impactului cauzat
de ameninţările
viitoare asupra
speciei [descriere]
F.4.

Intensitatea

Medie (M) sau scăzută (S): amenințările M01.01, M01.02 și

localizata a

M01.03.

impactului cauzat
de ameninţările
viitoare asupra
speciei
F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Specia Emys orbicularis poate fi afectată serios de către secete,
care îi degradează și reduc temporar (sau definitiv) habitatul
disponibil.

Impactul schimbărilor

climatice,

prin

secetă,

creșterea temperaturilor etc., asupra ratei de supraviețuire a
pontei, necesită investigare și monitorizare.
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5.3.2.3 Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor de păsări
Amenințări asupra pasarilor acvatice din aglomerările de iarnă (cu excepţia speciilor de
gâşte)
Tabel nr. 519 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciilor acvatice din aglomerările de iarnă
Cod
Parametru
Descriere
E.19. Ameninţare viitoare A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe
chimice
F05.04 Braconaj
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice
F.1.

Specii

Anas acuta (rața sulițar), Anas clypeata (rață lingurar), Anas
crecca (rață mică), Anas Penelope (rață fluierătoare), Anas
platyrhynchos (rață mare), Anas querquedula (rață cârâitoare),
Anas strepera (rață pestriță), Ardea cinerea (stârc cenușiu),
Ardea purpurea (stârc roșu), Aythya nyroca (rață roșietică),
Aythya ferina (rață cu cap castaniu), Aythya fuligula (rață
moțată), Chlidonias hybridus (chirighiță cu obraz alb),
Chlidonias niger (chirighiță neagră), Cygnus Cygnus (lebăda
de iarnă, Cygnus olor (lebăda de vară), Egretta alba (egretă
mare), Egretta garzetta (egretă mica), Fulica atra (lișiță),
Gallinula chloropus (găinușă de baltă), Gavia arctica
(cufundar polar), Gelochelidon nilotica (pescăriță râzătoare),
Haemantopus

ostralegus

(scoicar),

Haliaeetus

albicilla

(vulture codalb), Larus cachinnans (pescăruș de Marea
Caspică), Larus canus (pescăruș sur), Larus genei (pescăruș
rozalb), Larus melanocephalus (pescăruș cu cap negru), Larus
minutus (pescăruș mic), Larus ridibundus (pescăruș râzător),
Mergus albellus (ferestraș mic), Mergus merganser (ferestraș
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mare), Netta rufina (rața cu ciuf), Numenius arquata (culic
mare), Nycticorax nycticorax (stârc de noapte), Phalacrocorax
carbo (cormorant mare), Phalacrocorax pygmeus (cormorant
mic),

Recurvirostra

avosetta

(avosetă),

Sterna

caspia

(pescăriță mare), Sterna hirundo (chiră de baltă).
F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciiilor este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciilor[geometrie]
F.3.

Localizarea

A07 - pe terenurile agricole din apropierea corpurilor de apă

impactului cauzat

F05.04 pe toată suprafața siturilor

de ameninţările

H01.05 - Toate suprafețele de apă din cadrul ariilor protejate

viitoare asupra

vizate

speciilor [descriere]

H05.01 - Predominant

zonele

inundabile

ale

Dunării,

localităţile aflate pe marginea lacurilor
J03.01 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în
zonele limitrofe localităților
J03.02 - pe toată suprafața ariilor protejate, cu precădere în
zonele limitrofe localităților
F.4.

Intensitatea

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe

localizata a

chimice – Medie

impactului cauzat

F05.04 Braconaj - Scăzută

de ameninţările

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si

viitoare asupra

salmastre)

speciilor

H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere - Scăzută
H05 Poluarea solului și deșeurile solide
H05.01 Gunoiul și deșeurile solide - Medie
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat - Medie
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice
- Medie
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F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Intensificarea agriculturii cu fertilizatori şi îngrășăminte
chimice pot cauza infiltrări în apele curgătoare şi lacuri din
situri. Astfel baza trofică se diminuează şi devine săracă în
specii existând astfel un risc de lipsă de hrană pentru specii.
Intensificarea activităţilor de vânătoare şi de exploatare
piscicolă precum şi a navigaţiei creşte deranjul acestor specii.
Dragarea lacurilor precum şi a Dunării poate duce în viitor, de
asemenea, la reducerea bazei trofice. Habitatele acvatice sunt
cele mai vulnerabile. Schimbările climatice pot afecta în viitor
calităţile habitatului tuturor speciilor de păsări din ariile
protejate.

Amenințări asupra a speciilor de gâşte ce iernează în SPA-urile analizate
Tabel nr. 520 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciilor de gâşte
Cod
Parametru
Descriere
E.20. Ameninţare viitoare A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe
chimice
F03.01 Vânătoarea
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
M01.02 Secete și precipitații reduse
F.1.

Specii

Anser albifrons (gârliță mare), Anser anser (gâsca de vară),
Anser erytropus (gârliță mică), Branta ruficollis (gâsca cu gât
roșu)

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciilor este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciilor
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Habitatele acvatice precum şi zonele agricole
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impactului cauzat
de ameninţările
viitoare asupra
speciilor [descriere]
F.4.

Intensitatea

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe

localizata a

chimice

impactului cauzat

F03.01 Vânătoarea

de ameninţările

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj – Scăzută

viitoare asupra

limnice – Scăzută

speciilor

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
J03.02

Reducerea

conectivității

de

habitat,

din

cauze

antropice – Scăzută
M01.02 Secete și precipitații reduse – Medie
F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Intensificarea agriculturii cu fertilizatori şi îngrășăminte
chimice pot cauza infiltrări în apele curgătoare şi lacuri din
situri. Astfel baza trofică se diminuează şi devine săracă în
specii existând astfel un risc de lipsă de hrană pentru specii.
Intensificarea activităţilor de vânătoare şi de exploatare
piscicolă precum şi a navigaţiei creşte deranjul speciilor vizate.
Dragarea lacurilor precum şi a Dunării poate duce în viitor, de
asemenea, la reducerea bazei trofice. Habitatele acvatice sunt
cele mai vulnerabile. Schimbările climatice pot afecta în viitor
calităţile habitatului speciilor de gâște.

Amenințări asupra speciilor de păsări caracteristice zonelor agricole
Tabel nr. 521 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciilor de păsări caracteristice zonelor agricole
Cod
Parametru
Descriere
E.21. Ameninţare
viitoare

A02.01 Agricultură intensivă
A04.01 Pășunatul intensiv
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe
chimice
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A08 Fertilizarea cu îngrășământ
F03.01 Vânătoarea
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice
F.1.

Specii

Alauda arvensis (ciocârlie de câmp), Anthus campetris (fâsă
de câmp), Coracias garrulus (dumbrăveancă),

Coturnix

coturnix (prepeliță), Lanius collurio (sfrâncioc roșietic),
Lanius excubitor (sfrâncioc mare), Lanius minor (sfrâncioc cu
frunte neagră), Locustella naevia (grelușel pătat), Merops
apiaster (prigorie), Miliaria calandra (presură sură), Saxicola
rubetra (mărăcinar mare), Saxicola torquata (mărăcinar
negru).
F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciilor este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciilor
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Zonele agricole din situri.

impactului cauzat
de ameninţările
viitoare asupra
speciilor [descriere]
F.4.

Intensitatea

A02.01 Agricultură intensivă – Ridicată

localizata a

A04.01 Pășunatul intensiv – Scăzută

impactului cauzat

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe

de ameninţările

chimice – Medie

viitoare asupra

A08 Fertilizarea cu îngrășământ – Medie

speciilor

F03.01 Vânătoarea
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj – Scăzută
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J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitatc– Medie
J03.02

Reducerea

conectivității

de

habitat,

din

cauze

antropice – Scăzută
F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Abandonarea practicilor agricole extensive şi intensificarea
agriculturii duc la deteriorarea calităţii habitatului în sensul
diminuării bazei trofice pentru aceste specii. Schimbările
climatice vor afecta cu siguranţă în viitor populaţiile speciilor
în sit.

Amenințări asupra speciilor cuibăritoare caracteristice râurilor
Tabel nr. 522 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciilor caracteristice râurilor
Cod
Parametru
Descriere
E.22. Ameninţare
viitoare

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe
chimice
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice
(zone umede și mediul marin)
J02.06 Captarea apelor de suprafață
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor

F.1.

Specii

Actitis hypoleucos (fluierar de munte), Alcedo atthis (pescărel
albastru), Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic), Riparia
riparia (lăstun de mal).

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciilor este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
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speciilor
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Habitatele acvatice, mai cu seamă malul apelor curgătoare şi

impactului cauzat

stătătoare.

de ameninţările
viitoare asupra
speciilor [descriere]
F.4.

Intensitatea

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe

localizata a

chimice – Scăzută

impactului cauzat

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si

de ameninţările

salmastre)

viitoare asupra

H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de

speciilor

activităţi agricole şi forestiere – Scăzută
J02. Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice
(zone umede și mediul marin)
J02.06 Captarea apelor de suprafață – Medie
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat – Medie
M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor - Medie

F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Intensificarea agriculturii cu fertilizatori şi îngrășăminte
chimice pot cauza infiltrări în apele curgătoare şi lacuri din
situri. Astfel baza trofică se diminuează şi devine săracă în
specii existând astfel un risc de lipsă de hrană pentru speciile de
păsări vizate. Intensificarea activităţilor de vânătoare şi de
exploatare piscicolă precum şi a navigaţiei

creşte deranjul

speciei. Dragarea lacurilor precum şi a Dunării poate duce în
viitor, de asemenea, la reducerea bazei trofice. Habitatele
acvatice sunt cele mai vulnerabile. Schimbările climatice pot
afecta în viitor calităţile habitatului speciilor caracteristice
râurilor.

679

Amenințări asupra speciilor cuibăritoare acvatice și palustre
Tabel nr. 523 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciilor cuibăritoare acvative și palustre
Cod
Parametru
Descriere
E.23.

Ameninţare viitoare

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe
chimice
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre,
marine si salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice
de habitat
M01.02 Secete și precipitații reduse
M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor

F.1.

Specii

Acrocephalus arundinaceus (lăcar mare), Acrocephalus
palustris (lăcar de mlaștină), Acrocephalus scirpaceus
(lăcar de lac), Acrocephalus schoenobaenus (lăcar de
rogoz), Actitis hypoleucos (fluierar de mlaștină), Alcedo
atthis (pescărel albastru), Anas platyrhynchos (rața
mare), Anas querquedula (rață cârâitoare), Anas strepera
(rață pestriță), Ardea cinerea (stârc cenușiu), Ardea
purpurea (stârc roșu), Ardeola ralloides (stârc galben),
Aythya nyroca (rață roșietică), Aythya ferina (rață cu cap
castaniu), Botaurus stellaris (buhai de baltă), Charadrius
alexandrinus (prundăraș de sărătură), Charadrius dubius
(prundăraș gulerat mic), Chlidonias hybridus (chirighiță
cu obraz alb), Chlidonias leucopterus (chirighita cu aripi
albe), Circus aeruginosus (erete de stuf), Egretta alba
(egretă mare), Egretta garzetta (egretă mica), Fulica atra
(lișiță),

Gallinula

Himantopus

chloropus

himantopus

(găinușă

(piciorong),

de

baltă),

Ixobrychus

minutus (stârc pitic), Larus ridibundus (pescăruș
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râzător), Nycticorax nycticorax (stârc de noapte),
Pelecanus onocrotalus (pelican comun), Phalacrocorax
carbo

(cormoran

mare),

Phalacrocorax

pygmeus

(cormoran mic), Platalea leucorodia (stârc lopătar),
Plegadis

facinellus

(țigănuș),

Podiceps

cristatus

(corcodel mare), Porzana porzana (cresteț pestriț),
Rallus aquaticus (cârstel de baltă), Remiz pendulinus
(pițigoi de stuf), Sterna albifrons (chiră mica), Sterna
hirundo

(chiră

de

baltă),

Tachybaptus

ruficollis

(corcodel mic), Tadorna tadorna (călifar alb), Vanellus
vanellus (nagâț).
F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora

impactului cauzat de

asupra speciilor este prezentată în Anexa 11.3.23.2

ameninţările viitoare
asupra speciilor
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Habitatele acvatice din sit

impactului cauzat de
ameninţările viitoare
asupra speciilor
[descriere]
F.4.

Intensitatea localizata

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe

a impactului cauzat de

chimice - Medie

ameninţările viitoare

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj – Scăzută

asupra speciilor

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre,
marine si salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere – Scăzută
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice
de habitat - Medie
M01.02 Secete și precipitații reduse – Scăzută
M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor - Medie
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F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Intensificarea agriculturii cu fertilizatori şi îngrășăminte
chimice pot cauza infiltrări în apele curgătoare şi lacuri
din situri. Astfel baza trofică se diminuează şi devine
săracă în specii existând astfel un risc de lipsă de hrană
pentru specii. Intensificarea activităţilor de vânătoare şi
de exploatare piscicolă precum şi a navigaţiei

creşte

deranjul. Dragarea lacurilor precum şi a Dunării poate
duce în viitor, de asemenea, la reducerea bazei trofice.
Habitatele

acvatice

sunt

cele

mai

vulnerabile.

Schimbările climatice pot afecta în viitor calităţile
habitatului acestor specii.
Amenințări asupra speciei Ciconia ciconia
Tabel nr. 524 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.24. Ameninţare
viitoare

A02.01 Agricultură intensivă
A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
K01.03 Secare
M01.02 Secete și precipitații reduse

F.1.

Specia

Ciconia ciconia

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciei este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Zonele agricole şi habitate acvatice din sit

impactului cauzat
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de ameninţările
viitoare asupra
speciei [descriere]
F.4.

Intensitatea

A02.01 Agricultură intensivă – Ridicată

localizata a

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice

impactului cauzat

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si

de ameninţările

salmastre)

viitoare asupra

H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de

speciei

activităţi agricole şi forestiere – Scăzută
K01.03 Secare – Medie
M01.02 Secete și precipitații reduse – Scăzută

F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Abandonarea practicilor agricole extensive şi intensificarea
agriculturii duc la deteriorarea calităţii habitatului în sensul
diminuării bazei trofice pentru specie. Intensificarea agriculturii
cu fertilizatori şi îngrășăminte chimice pot cauza infiltrări în
apele curgătoare şi lacuri din situri. Astfel baza trofică se
diminuează şi devine săracă în specii existând astfel un risc de
lipsă de hrană pentru specie. Intensificarea activităţilor de
vânătoare şi de exploatare piscicolă precum şi a navigaţiei
creşte deranjul speciei. Schimbările climatice pot afecta în viitor
calităţile habitatului speciei.

Presiuni asupra speciilor de ciocănitori
Tabel nr. 525 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciilor de ciocănitori
Cod
Parametru
Descriere
E.25. Ameninţare
viitoare

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci nenativi)
B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice

F.1.

Specii

Dendrocopos major (ciocănitoare pestriță mare), Dendrocopos
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minor (ciocănitoare pestriță mica)
F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciilor de ciocănitori este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciilor
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Toate zonele forestiere din ariile protejate

impactului cauzat
de ameninţările
viitoare asupra
speciilor
[descriere]
F.4.

Intensitatea

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației

localizata a

B02.01.02 Replantarea pădurii (copaci nenativi)

impactului cauzat

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în parcurs de uscare –

de ameninţările

Ridicată

viitoare asupra

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de

speciilor

habitat
J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice –
Scăzută

F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Exploatarea pădurii prin reducerea cantităţii de lemn mort şi
înlocuirea speciilor autohtone cu cele alohtone, reduce nu doar
baza trofică dar şi posibilitățile de cuibărit ale speciilor de
ciocănitori. Pădurile din situri sunt limitrofe zonelor agricole,
astfel utilizarea excesivă a substanţelor chimice, biocide va
afecta în timp şi pădurile prin diminuarea bazei trofice (hranei).

Amenințări asupra speciilor de păsări răpitoare de zi și barză neagră (Ciconia nigra)
Tabel nr. 526 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciilor de păsări răpitoare de zi și barză neagră
Cod
Parametru
Descriere
E.26. Ameninţare viitoare A02.01 Agricultură intensivă
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A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe
chimice
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
D02.01 Linii electrice și de telefonie
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
F.1.

Specii

Ciconia nigra (barza neagră), Accipiter nisus (uliu păsărar),
Accipiter gentilis (uliu porumbar), Aquila clanga (acvilă
țipătoare mare), Buteo buteo (șorecar comun), Buteo rufinus
(șorecar

mare),

Circaetus

gallicus

(șerpar),

Circus

aeruginosus (erete de stuf), Falco naumanni (vânturel mic),
Falco subbuteo (șoimul rândunelelor), Falco tinnunculus
(vânturel roșu).
F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciilor este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciilor
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Habitatele agricole şi de păduri

impactului cauzat
de ameninţările
viitoare asupra
speciilor [descriere]
F.4.

Intensitatea

A02.01 Agricultură intensivă – Ridicată

localizata a

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe

impactului cauzat

chimice

de ameninţările

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației – Ridicată

viitoare asupra

D02.01 Linii electrice și de telefonie – Ridicată

speciilor

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj – Scăzută
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
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habitat - Medie
F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Abandonarea practicilor agricole extensive şi intensificarea
agriculturii duc la deteriorarea calităţii habitatului în sensul
diminuării bazei trofice. Exploatarea pădurii prin reducerea
cantităţii de lemn mort şi înlocuirea speciilor autohtone cu cele
alohtone, reduce nu doar baza trofică dar şi posibilitățile de
cuibărit ale speciilor de răpitoare și barză neagră. Pădurile din
situri sunt limitrofe zonelor agricole, astfel utilizarea excesivă a
substanţelor chimice, biocide va afecta în timp şi pădurile prin
diminuarea bazei trofice.

Amenințări asupra speciilor de păsări nocturne și crepusculare din habitate deschise și
semideschise
Tabel nr. 527 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciilor nocturne și crepusculare
Cod
Parametru
Descriere
E.27. Ameninţare
viitoare

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe
chimice
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat

F.1.

Specii

Asio otus (ciuf de pădure), Athene noctua (cucuvea),
Caprimulgus

europeus

(caprimulg),

Coturnix

coturnix

(prepeliță), Locustella luscinioides (grelușel de stuf), Strix
aluco (huhurez mic).
F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciei este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciilor
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Toate habitatele din sit cu excepția celor acvatice

impactului cauzat
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de ameninţările
viitoare asupra
speciilor [descriere]
F.4.

Intensitatea

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe

localizata a

chimice - Medie

impactului cauzat

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației - Medie

de ameninţările

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de

viitoare asupra

habitat - Ridicată

speciilor
F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Exploatarea pădurii prin reducerea cantităţii de lemn mort şi
înlocuirea speciilor autohtone cu cele alohtone, reduce nu doar
baza trofică dar şi posibilitățile de cuibărit ale speciilor.
Pădurile din situri sunt limitrofe zonelor agricole, astfel
utilizarea excesivă a substanţelor chimice, biocide va afecta în
timp şi pădurile prin diminuarea bazei trofice.

Amenințări asupra speciilor de păsări răpitoare, pelicani și berze, aflate în migrație
Tabel nr. 528 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciilor răpitoare, pelicani și berze, aflate în migrație
Cod
Parametru
Descriere
E.28. Ameninţare
viitoare

F03.01 Vânătoarea
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
G01.01.01 Sporturi nautice motorizate
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
M01.02 Secete și precipitații reduse

F.1.

Specii

Accipiter

nisus (uliu

păsărar), Accipiter gentilis (uliu

porumbar), Aquila clanga (acvilă țipătoare mare), Buteo buteo
(șorecar comun), Buteo lagopus (șorecar încălțat), Buteo
rufinus (șorecar mare), Ciconia ciconia (barză albă), Ciconia
nigra (barză neagră), Circaetus gallicus (șerpar), Circus
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aeruginosus (erete de stuf), Circus cyaneus (erete vânăt),
Circus macrourus (erete alb), Falco cherug (șoim dunărean),
Falco columbarius (șoimuleț de iarnă), Falco naumanni
(vânturel mic) , Falco peregrinus (șoim călător), Falco
subbuteo (șoimul rândunelelor), Haliaeetus albicilla (vultur
codalb), Milvus migrans (gaie neagră), Pelecanus crispus
(pelican creț), Pelecanus onocrotalus (pelican comun).
F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciilor este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciilor
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Habitatele acvatice, zonele agricole şi împădurite din sit

impactului cauzat
de ameninţările
viitoare asupra
speciilor [descriere]
F.4.

Intensitatea

F03.01 Vânătoarea

localizata a

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj – Scăzută

impactului cauzat

G01.01.01 Sporturi nautice motorizate – Scăzută

de ameninţările

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si

viitoare asupra

salmastre)

speciilor

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
M01.02 Secete și precipitații reduse

F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Intensificarea activităţilor de vânătoare şi de exploatare
piscicolă precum şi a navigaţiei

creşte deranjul speciilor.

Dragarea lacurilor precum şi a Dunării poate duce în viitor, de
asemenea, la reducerea bazei trofice. Habitatele acvatice sunt
cele mai vulnerabile. Schimbările climatice pot afecta în viitor
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calităţile habitatului speciilor aflate în migrație.
Amenințări asupra speciilor de păsări acvatice aflate în migrație
Tabel nr. 529 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciilor acvatice aflate în migrație
Cod
Parametru
Descriere
E.29. Ameninţare
viitoare

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe
chimice
F03.01 Vânătoarea
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat
K01.03 Secare
M01.02 Secete și precipitații reduse

F.1.

Specii

Actitis hypoleucos (fluierar de munte), Anas acuta (rața
sulițar), Anas clypeata (rața lingurar), Anas crecca (rața
mică), Anas Penelope (rața fluierătoare), Anas platyrhynchos
(rața mare), Anas querquedula (rață cârâitoare), Anas
strepera, (rața pestriță), Ardea cinerea (stârc cenușiu), Ardea
purpurea (stârc roșu), Ardeola ralloides (stârc galben), Aythya
nyroca (rața roșietică), Aythya ferina (rața cu cap castaniu),
Aythya fuligula (rața moțată), Calidris alpina (fugaci de țărm),
Calidris minuta (fugaci mic), Calidris temminckii (fugaci
pitic), Charadrius alexandrinus (prundăraș de sărătură),
Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic), Chlidonias
hybridus (chirighiță cu obraz alb), Chlidonias niger (chirighiță
neagră), Circus aeruginosus (eretele de stuf), Haliaeetus
albicilla (vulturul codalb), Cygnus Cygnus (lebăda de iarnă),
Cygnus olor (lebșda de vară), Egretta alba (egretă mare),
Egretta garzetta (egretă mica), Fulica atra (lișiță), Gallinago
gallinago (becațină comună), Gavia arctica (cufundar polar),
Gelochelidon nilotica (pescăriță râzătoare), Haemantopus
ostralegus (scoicar), Himantopus himantopus (piciorong),
Larus cachinnans (pescăruș de Marea Caspică), Larus canus
(pescăruș sur), Larus genei (pescăruș rozalb), Larus
melanocephalus (pescăruș cu cap negru), Larus minutus
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F.2.

Localizarea

(pescăruș mic), Larus ridibundus (pescăruș râzător), Limosa
limosa (sitar de mal), Mergus albellus (ferestraș mic), Netta
rufina (rață cu ciuf), Numenius arquata (culic mare),
Nycticorax nycticorax (stârc de noapte), Oxyura leucocephala
(rață cu cap alb), Phalacrocorax carbo (cormorant mare),
Phalacrocorax pygmeus (cormorant mic), Philomachus
pugnax (bătăuș), Platalea leucorodia (stârc lopătar), Plegadis
facinellus (țigănuș), Pluvialis apricaria (ploier auriu),
Podiceps cristatus (corcodel mare), Recurvirostra avosetta
(avosetă), Sterna caspia (pescăriță mare), Sterna hirundo
(chiră de baltă), Tachybaptus ruficollis (corcodel mic),
Tadorna tadorna (călifar alb), Tringa erythropus (fluierar
negru), Tringa glareola (fluierar de mlaștină), Tringa
nebularia (fluierar cu picioare verzi), Tringa ochropus
(fluierar de zăvoi), Tringa stagnatilis (fluierar de lac), Tringa
totanus (fluierar cu picioare roșii), Vanellus vanellus (nagâț).
Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciilor este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciilor
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Habitatele acvatice, în special malurile lacurilor dar şi zonele

impactului cauzat

agricole.

de ameninţările
viitoare asupra
speciilor [descriere]
F.4.

Intensitatea

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe

localizata a

chimice - Medie

impactului cauzat

F03.01 Vânătoarea - Medie

de ameninţările

H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si

viitoare asupra

salmastre)

speciilor

H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere - Medie
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat - Medie
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K01.03 Secare - Medie
M01.02 Secete și precipitații reduse - Medie
F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Intensificarea agriculturii cu fertilizatori şi îngrășăminte
chimice pot cauza infiltrări în apele curgătoare şi lacuri din
situri. Astfel baza trofică se diminuează şi devine săracă în
specii existând astfel un risc de diminuare a hranei.
Intensificarea activităţilor de vânătoare şi de exploatare
piscicolă precum şi a navigaţiei

creşte deranjul speciilor.

Dragarea lacurilor precum şi a Dunării poate duce în viitor, de
asemenea, la reducerea bazei trofice. Habitatele acvatice sunt
cele mai vulnerabile. Schimbările climatice pot afecta în viitor
calităţile habitatelor.
Amenințări asupra speciilor de păsări paseriforme
Tabel nr. 530 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciilor de paseriforme
Cod
Parametru
Descriere
E.30. Ameninţare
viitoare

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe
chimice
B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației
F03.01 Vânătoarea
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat

F.1.

Specii

Carduelis cannabina (cânepar), Carduelis carduelis (sticlete),
Carduelis

chloris

(florinte),

Carduelis

spinus

(scatiu),

Erithacus rubecula (măcăleandru), Fringilla coelebs (cinteză
de vară), Fringilla montifringilla (cinteză de iarnă), Hirundo
rustica (rândunică), Locustella luscinioides (grelușel de stuf),
Motacilla alba (codobatură alba), Motacilla flava (codobatură
galbenă), Oriolus oriolus (grangur), Phylloscopus collybita
(pitulice

de

sfârâitoare),

munte),
Serinus

Phylloscopus
serinus

sibilatrix

(cănăraș),

Pastor

(pitulice
roseus
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(lăcustar), Sturnus vulgaris (graur), Sylvia nisoria (silvie
porumbacă), Upupa epops (pupăză).
F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciilor este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciilor
[geometrie]
F.3.

Localizarea

Toate habitatele terestre din arealele ariilor protejate

impactului cauzat
de ameninţările
viitoare asupra
speciilor [descriere]
F.4.

Intensitatea

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe

localizata a

chimice - Scăzută

impactului cauzat

B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației - Medie

de ameninţările

F03.01 Vânătoarea - Scăzută

viitoare asupra

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj – Medie

speciilor

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat– Medie

F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Abandonarea practicilor agricole extensive şi intensificarea
agriculturii duc la deteriorarea calităţii habitatelor în sensul
diminuării bazei trofice. Schimbările climatice vor afecta cu
siguranţă în viitor populaţiile acestor specii în situri.

5.3.2.4 Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor de
mamifere
Lutra lutra
Tabel nr. 531 - Tabelul F: Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările
viitoare asupra speciei
Cod
Parametru
Descriere
E.31. Ameninţare
viitoare

F Folosirea resurselor biologice, altele decât agricultura și
silvicultura
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F03 Vânătoarea și colectarea animalelor sălbatice (terestre)
F03.02.03 capcane, otrăvire, braconaj
H Poluare
H01 Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine
și salmastre)
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de
canalizare menajeră şi de ape uzate
K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe)
K01 procesele naturale abiotice (lente)
K01.03 Secare
F.1.

Specia

1355 – Lutra lutra

F.2.

Localizarea

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

speciei Lutra lutra este prezentată în Anexa 11.3.23.2

de ameninţările
viitoare asupra
speciei [geometrie]
F.3.

Localizarea

F03.02.03 - În trecut în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu

impactului cauzat

au existat cazuri de braconaj însă în prezent nu există informații

de ameninţările

despre noi cazuri de braconaj al speciei vidră. Însă pe viitor pot

viitoare asupra

apărea cazuri de aceea trebuie luate măsuri pentru a combate

speciei [descriere]

astfel de infracțiuni. O amenințare pe viitor poate apărea în
preajma zonelor importante de pentru pescuit și a amenajărilor
piscicole.
H01.08 - Sistemul de canalizare în multe din localitățile
riverane ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu lipsește iar în
cazul în care există apele uzate menajere nu sunt epurate
complet, stațiile

de epurare fiind

neconforme.

Aceată

amenințare pune presiune îndeosebi pe zona lacurilor:
Mostiștea, Dorobanțu și Gălățui. O amenințare o constituie și
zona orașelor Călărași și Oltenița.
F.4.

Intensitatea

Ridicată (R):

localizata a

presiunea F03.02.03
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impactului cauzat

Medie (M):

de ameninţările

presiunea K01.03

viitoare asupra

presiunea H01.08

speciei
F.5.

Confidenţialitate

Informații publice

F.6.

Detalii

Amenințarea F03.02.03 – La nivel național braconajul speciei
vidră este unul ridicat, îndeosebi în zonele în care acestea au o
densitate mare și în zonele în care există ferme piscicole sau
localnicii trăiesc din exploatarea resurselor piscicole. În trecut
în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu au existat cazuri de
braconaj însă în prezent nu există informații despre noi cazuri
de braconaj al speciei vidră.
Însă pe viitor pot apărea cazuri de aceea trebuiesc luate măsuri
pentru a combate astfel de infracțiuni.
Amenințarea H01.02 și H01.08

- Frecvența inundațiilor în

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu este una mare, astfel
există riscul poluării apelor de suprafață prin inundarea
unităților industriale riverane sitului. În acest mod există riscul
introducerii de substanțe chimice periculoase ce pot avea un
puternic impact asupra populației de vidră și faunei acvatice,
specii pradă ce intră în dieta vidrei.
Amenințarea H01.08 - Sistemul de canalizare în multe din
localitățile riverane ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu
lipsește iar în cazul în care există apele uzate menajere nu sunt
epurate complet, stațiile de epurare fiind neconforme. Astfel
apele uzate menajere ajung în apa bălților riverane și Dunăre
îmbogățind cantitatea de substanțe chimice nocive crescând
gradul de bioacumulare în organismul vidrei.
Amenințarea K01.03 - Este un fenomen natural extrem ce poate
apare în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu îndeosebi în
perioada verii în zonele cu pârâuri, canale sau bălți determinând
astfel vidrele din aceste teritorii să intre în competiție pentru
hrană cu celelalte exemplare de vidră aflate deja în teritoriu.
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5.4 Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate
5.4.1 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate
6510 Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Tabel nr. 532 - Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra tipurilor de habitate
Cod
Parametru
Descriere
A.1.

Presiune actuală

A Agricultura
A03 Cosire/tăiere a pășunii
A03.03 Abandonarea /lipsa cosirii
A04 Pășunatul
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale
D Rețele de comunicații
D01 Drumuri, poteci și căi ferate
D01.01 poteci, trasee, trasee pentru ciclism
K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe)
K02 Evoluție biocenotică, succesiune
K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune)
M Schimbări globale
M02 Schimbarea condițiilor biotice
M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului
M02.03 Declinul sau dispariția speciilor

G.1.

Clasificarea tipului

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

de habitat
G.2.

Codul unic al

6510

tipului de habitat
G.3.

Localizarea

Harta presiunilor actuale și a intensității acestora asupra

impactului cauzat

habitatului de interes comunitar 6510 este prezentată în Anexa

de presiunile

11.3.24.1

actuale asupra
tipului de habitat
[geometrie]
G.4.

Localizarea

Pentru presiunile A03.03, A04.01.05: de la localitatea Cunești
695

impactului cauzat

până la Dorobanțu, în sudul canalului, pe toată lungimea

de presiunile

acestuia; în localitatea Ciocănești, în Parcul din nord-estul

actuale asupra

Piscicola Ciocănești de-a lungul părții nordice a canalului;

tipului de habitat

pajiștea din nord și nord-vestul Piscicola Ciocănești, pajiștea din

[descriere]

sudul localității Dorobanțu, între cele două canale.
Pentru presiunea D01.01: pajiștea din nord și nord-vestul
Piscicola Ciocănești, pajiștea din sudul localității Dorobanțu,
între cele două canale.
Pentru presiunea K02.01: de la localitatea Cunești până la
Dorobanțu, în sudul canalului, pe toată lungimea acestuia; în
localitatea Ciocănești, în Parcul din nord-estul Piscicola
Ciocănești de-a lungul părții nordice a canalului; pajiștea din
nord și nord-vestul Piscicola Ciocănești, pajiștea din sudul
localității Dorobanțu, între cele două canale.
Pentru presiunea M02.01: pajiștea din nord și nord-vestul
Piscicola Ciocănești, între canal și lac; pajiștea din sudul
localității Dorobanțu, între cele două canale.
Pentru presiunea M02.03: de la localitatea Cunești până la
Dorobanțu, în sudul canalului, pe toată lungimea acestuia; în
localitatea Ciocănești, în Parcul din nord-estul Piscicola
Ciocănești de-a lungul părții nordice a canalului; pajiștea din
nord și nord-vestul Piscicola Ciocănești, pajiștea din sudul
localității Dorobanțu, între cele două canale.

G.5.

Intensitatea

Ridicată (R): presiunea A03.03

localizată a

Ridicată (R): presiunea: A04.01.05,

impactului cauzat

Scăzută (S): presiunea D01.01

de presiunile

Ridicată (R): presiunea K02.01

actuale asupra

Ridicată (R): presiunea M02.01

tipului de habitat

Ridicată (R): presiunea M02.03

G.6.

Confidențialitate

Informații publice

G.7.

Detalii

Presiunea A03.03. - Abandonarea cositului este un fenomen care
are loc la nivel național, iar situl ROSCI0131 nu face excepție.
În cazul de față s-a constatat prezența acestui fenomen la nivelul
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întregului sit, pajiștile fiind utilizate, fără excepție, ca pășuni.
Aceasta este o presiune cu impact negativ asupra calității
fânețelor.
Presiunea A04.01.05- La nivelul siturilor se practică pășunatul
intensiv, de tip mixt (ovine, bovine, caprine, cabaline), având în
vedere că una dintre activitățile predominante în aproape toate
localitățile limitrofe siturilor este creșterea animalelor. Pășunatul
are impact negativ asupra calității fânețelor, transformându-le în
pășune.
Presiunea D01.01 - drumurile și potecile tasează solul, reduc
suprafața habitatului, favorizează pătrunderea speciilor invazive
și a buruienilor.
Presiunea K02.01 - În prezent fitocenozele candidate la habitatul
6510 aparțin as. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex. Scherrer
1925 subass. festucetosum pratensis Slavnić 1948, care se
dezvoltă pe soluri brune, aluvionare sau cernoziomuri levigate,
reavăn-umede, fertile, slab acid-neutre, având ca specii
diferențiale Festuca pratensis și Alopecurus pratense.
Menționăm că la nivelul sitului suprafețele ocupate de
fitocenoze de acest tip sunt foarte puține, specia diferențială
fiind Festuca pratensis.
Au fost identificate fitocenoze ale as. Alopecuretrum ventricosi
Turenschi 1966

syn. Rorippo sylvestris - Agrostietum

stoloniferae (Moor 1958) Oberd et Müller 1961 alopecuretosum
arundinaceae

(Turenschi

1966)

Chifu

1995.

Evoluția

sindinamică a acestei as. este spre instalarea fitocenozelor
mezofile de Agrostetum stoloniferae și Poëtum pratense, cea
din urmă fiind mai lentă din cauza umidității substratului (Sanda
et al. 2008).
Pajiștile din sit (candidate la habitatul 6510) exceptând mici
suprafețe unde este prezentă subass. festucetosum pratensis, sunt
de tipul Poëtum pratensis Răv., Căzac. et Turenschi 1956 și
Poëtum trivialis Soó 1940.
697

În luncile periodic inundate se dezvoltă insular ssas. caricetosum
hirtae Sanda et al. 2001 a as. Rorippo austriacae-Agropyretum
repentis (Timár 1947) R. Tüxen 1950.
Ca urmare a pășunatului și a lipsei cositului au dispărut speciile
cu valoare ridicată a biomasei (Arrhenatherum elatius, Dactylis
glomerata, Lotus corniculatus, Bromus hordeaceus, Holcus
lanatus). Covorul vegetal este compus din specii ca: Festuca
pratensis, F. arundinacea, Poa pratensis, P. trivialis, Poa
bulbosa, Agrostis stolonifera, Medicago lupulina, Trifolium
pratense, Plantago lanceolata, Taraxacum officinale, Galium
palustre, Potentilla reptans, Ranunculus repens, Juncus inflexus,
Lysimachia

nummularia,

Carex

hirta,

Rumex

crispus,

Ranunculus bulbosus, Veronica officinalis, Trifolium repens,
Rorippa austriaca.
Presiunea M02.01 - As. Alopecuretrum ventricosi Turenschi
1966 syn. Rorippo sylvestris - Agrostietum stoloniferae (Moor
1958) Oberd et Müller 1961 alopecuretosum arundinaceae
(Turenschi 1966) Chifu 1995 este încadrată de EUR 27 și EUR
28 la habitatul 6510. Însă această as. se instalează pe soluri
lăcoviștite, ușor salinizate și este încadrată de autorii români
(justificat de altfel) în Agrostion stoloniferae și, respectiv,
habitatul 6440 (Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion
dubii).
As. Poëtum pratensis Răv., Căzac. et Turenschi 1956 ce este
încadrată la R3716 Pajiști danubiano-pontice de Poa pratensis,
Festuca pratensis și Alopecurus pratensis este și ea încadrată la
6440 (Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii).
Nu există informații despre compoziția floristică a pajiștilor din
acest sit astfel încât să avem certitudinea că anterior acestor
studii compoziția floristică era tipică pentru habitatul 6510.
Luând formularul standard al sitului ca unică și pertinentă sursă
de informații putem spune că la momentul actual habitatul se va
deteriora prin pășunare și lipsa cosirii și ar putea fi restaurat prin
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cosire, fertilizare și reintroducerea speciilor caracteristice și
edificatoare ale acestuia (Arrhenatherum elatius, Dactylis
glomerata, Pastinaca sativa ).
Presiunea M02.03 De menționat că specia Arrhenatherum
elatium lipsește cu desăvârșire, mai mult, nu a fost identificată în
nici un coronim din sit sau împrejurimi. De asemenea, nici alte
specii indicatoare ale habitatului nu au fost identificate cu indici
de abundență dominanță specifici asociației edificatoare a
habitatului: Pastinaca sativa, Salvia nemorosa, Onobrychis
viciifolia,

Alopecurus

pratense,

Trisetum

flavescens

–

neidentificat; Dactylis glomerata, Trifolium pratense – pe
alocuri.
Nu avem informații, anterioare acestui studiu, despre existența
speciei Arrhenatherum elatium în aceste pajiști.
3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea uniflorae
și/sau Isoëto-Nanojuncetea
Tabel nr. 533 - Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra tipurilor de habitate
Cod
Parametru
Descriere
A.2.

Presiune actuală

A Agricultura
A04 Pășunatul
A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de animale
A08 Fertilizarea (cu îngrășământ)
D Rețele de comunicații
D01 Drumuri, poteci și căi ferate
D01.02 Drumuri, autostrăzi
E Urbanizare, dezvoltare rezidențială și comercială
E03 Descărcări
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din
baze de agrement
I Specii invazive, alte probleme ale speciilor şi genele
I01 Specii invazive non-native (alogene)
K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe)
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K02 Evoluție biocenotică, succesiune
K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune)
K02.02 Acumularea de material organic
G.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

tipului de habitat
G.2.

Codul

unic

al 3130

tipului de habitat
G.3.

Harta impactului cauzat de presiunile actuale și a intensității

Localizarea

impactului cauzat impactului asupra habitatului de interes comunitar 3130 este
de

presiunile prezentată în Anexa 11.3.24.1

actuale

asupra

tipului de habitat
[geometrie]
G.4.

Localizarea

Pentru presiunea A04.01.05 impactul este localizat în toate

impactului cauzat suprafețele ocupate de habitatul 3130, la limita localității
de

presiunile Independența, pe malurile canalului; în proximitatea canalului de

actuale

asupra pe raza localității Independența se află o stână, animalele fiind

tipului de habitat duse la păscut pe malurile canalului și pe miriștea aflată lângă
[descriere]

canal.
Pentru presiunea A08: impactul este localizat în suprafețele
ocupate de habitatul 3130, pe cele două maluri ale canalului
Independența. La ieșirea din localitatea Independența, în
proximitatea canalului pe malurile căruia a fost identificat
habitatul 3130 se află terenuri agricole cultivate cu porumb,
pepeni verzi, grâu, orz, ovăz, floarea-soarelui ș.a., care sunt
fertilizate cu îngrășământ.
Pentru presiunea D01.02: impactul este localizat între malul
canalului de lângă localitatea Independența, unde a fost
identificat habitatul 3130 și terenurile agricole din jur, între
acestea fiind numeroase drumuri nemodernizate de acces la
aceste terenuri agricole.
Pentru presiunea E03.01: impactul este localizat pe o suprafață
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de cca 500 m2 din habitatul 3130 de pe malul canalului
Independența, la ieșirea din localitate și aproape de stâna
amplasată lângă canal. Pe o suprafață situată între terenurile
agricole și suprafața pe care a fost identificat habitatul 3130 sunt
prezente

numeroase

deșeuri

menajere

depozitate

necorespunzător și care au fost răspândite de vânt ajungând în
habitatul 3130.
Pentru presiunea I01: impactul cauzat de această presiune este
localizat în anumite puncte din habitatul 3130 identificat pe
malurile canalului de pe raza localității Independența unde au
fost observate un număr mare de specii invazive în proximitatea
habitatului. Astfel, impactul cauzat de această presiune a fost
observat la limita sitului de lângă drumul 307A – în suprafața
habitatului situată spre fitocenozele de Phragmites australis de
pe malul canalului; pe malul canalului, în zona ocupată de
habitat și care este situată în proximitatea stânei; pe malul opus
al canalului, pe toată suprafața habitatului.
Pentru presiunea K02.01: impactul cauzat de această presiune
este localizat în habitatul 3130 de pe malul canalului
Independența, la limita sitului de lângă drumul 307A - în zona
ocupată de speciile invazive de lângă habitat și care au sufocat
habitatul pe o porțiune, suprafață localizată spre fitocenozele de
Phragmites australis de lângă canal; impactul a mai fost
localizat și pe malul opus al canalului față de malul unde se află
stâna.
Pentru presiunea K02.02: impactul este localizat pe malurile
canalului Independența, în zona de lângă drumul 307A și pe
malul canalului situat pe latura opusă față de stână.
G.5.

Intensitatea
localizata

Medie (M): presiunea A04.01.05.
a Scăzută (S): presiunea A08.

impactului cauzat Scăzută (S): presiunea D01.02.
de
actuale

presiunile Medie (M): presiunea E03.01.
asupra Medie (M): presiunea I01.
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tipului de habitat

Ridicată (R): presiunea K02.01.
Medie (M) - în zona de lângă drumul 307A și pe malul canalului
situat pe latura opusă față de stână: presiunea K02.02.

G.6.

Confidențialitate

Informații publice

G.7.

Detalii

Presiunea A04.01.05: La nivelul sitului se practică pășunatul
intensiv, de tip mixt (ovine, bovine, caprine, cabaline), având în
vedere că una dintre activitățile predominante în aproape toate
localitățile limitrofe siturilor este creșterea animalelor. Această
activitate se desfășoară în cadrul siturilor și pe unele zone
înierbate, învecinate bazinelor acvatice, așa cum a fost observat
în cazul habitatului vizat, localizat pe malurile canalului de la
Independența. Suprapăşunatul intensiv al oilor și în amestec de
animale duce la schimbarea compoziţiei specifice a fitocenozelor
care edifică habitatul, poate duce la dispariţia completă a unor
specii de plante, este principalul factor responsabil de tasarea şi
eroziunea solului. Poate provoca daune mari habitatelor umede,
mai ales dacă este vorba de efective mari de animale, prin
tasarea şi eroziunea solului. Presiunile au un impact de
intensitate medie asupra habitatului 3130.
Presiunea A08: prin folosirea excesivă a îngrășămintelor și a
altor substanțe chimice, care se infiltrează din terenurile arabile
aflate în proximitatea habitatului, se schimbă compoziția
vegetației habitatului 3130, prin instalarea buruienilor nitrofile.
Presiunea are un impact de intensitate scăzută asupra habitatului
3130.
Presiunea D01.01: Drumurile din jurul canalului sunt în special
drumuri de exploatare agricolă situate de-a lungul canalului;
Drumurile de ţară care permit accesul la terenurile agricole şi
stâna din preajma canalului, sunt uneori lăţite. În cazul
habitatului 3130, instalat pe malurile canalului, unde se află cu
precădere drumurile de acces, lăţirea drumurilor duce la o ușoară
deteriorare a habitatului. Presiunea are un impact de intensitate
scăzută asupra habitatului 3130.
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Presiunea E03.01: Managementul deșeurilor este defectuos în
special în localitățile situate în proximitatea sitului. Prezența
deșeurilor poate fi întâlnită pe toată suprafața siturilor cu o
pondere mai mare în preajma localităților, fermelor și locurilor
de pescuit, unde apar adevărate gropi de gunoi neconforme, ce
au impact negativ atât asupra habitatelor de apă dulce, cât și
asupra peisajului. Pe lângă deșeurile menajere evacuate la
marginea localităților și în interiorul sitului, la apariția și
acumularea deșeurilor contribuie și activitățile conectate cu
pășunatul și cu exploatarea lemnului (A se consulta Anexa
11.2.3).
S-a observat o mare cantitate de gunoi de grajd și deșeuri
menajere depozitate inadecvat lângă canalul de la Independența,
la limita sitului. Deșeurile menajere sunt răspândite de vânt pe
suprafețe mari, fiind prezente și pe o suprafață importantă din
habitatul 3130. Prezența gunoiului de grajd și a deșeurilor
menajere favorizează înmulțirea speciilor ruderale și răspândirea
speciilor

invazive

care

au

un

impact

negativ

asupra

biodiversității, respectiv asupra habitatului 3130, prin extinderea
zonelor ruderalizate. Acest aspect poate duce la: 1) pierdere
directă de habitat, 2) diminuare calitativă a habitatului (otrăvirea
solului cu materiale provenite din gunoaie solide). Presiunea are
un impact de intensitate medie asupra habitatului 3130 (A se
consulta Anexa 11.2.3).
Presiunea I01: Această presiune este strâns legată de activitățile
antropice. Astfel, s-au înmulțit foarte mult speciile invazive, cum
ar fi Xanthium italicum, Xanthium spinosum, Amaranthus
retroflexus, A. albus, A. crispus, Daucus carota, Datura
stramonium, Erigeron canadensis, specii de Chenopodiaceae
ș.a., aceste specii invadează habitatele naturale şi elimină
speciile native prin competiţie directă. La limita sitului de lângă
drumul 307A, la localitatea Independența, habitatul 3130 este
sufocat pe o suprafață importantă de specii invazive, acestea
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înlocuind speciile caracteristice habitatului 3130. Presiunea are
un impact de intensitate medie asupra habitatului 3130 (A se
consulta Anexa 11.2.3).
Presiunea K02.01: Schimbarea compoziţiei de specii în habitatul
vizat este strâns legată de alte presiuni, cum ar fi A04.01.02,
A04.01.05, I01. Cele mai profunde schimbări în structură,
compoziţie specifică şi funcţii sunt induse de suprapăşunatul cu
oi și în amestec de animale, prezența speciilor alogene invazive
şi creşterea vegetaţiei arbustive nedorite. Presiunea are un
impact de intensitate ridicată asupra habitatului 3130 la limita
sitului de lângă drumul 307A - în zona ocupată de speciile
invazive de lângă habitat și care au sufocat habitatul pe o
porțiune, suprafață localizată spre fitocenozele de Phragmites
australis de lângă canal; impactul de intensitate ridicată a mai
fost localizat și pe malul opus al canalului față de malul unde se
află stâna.
Presiunea K02.02: prin îmbogățirea cu material organic provenit
de la păsările de apă ce staționează pe aceste terenuri, dar și
datorită animalelor care pășunează pe malurile canalelor,
evoluția vegetației se îndreaptă spre instalarea populațiilor
specifice alianței Bidention, bogate în elemente ca Bidens
tripartita, Polygonum minus, Echinochloa crus-galli ș.a. Această
presiune a fost identificată pe suprafețele pășunate, cu efecte
semnificative numai în câteva poligoane, în special în zona de
lângă drumul 307A și malul canalului situat pe latura opusă față
de stână. Presiunea are un impact de o intensitate scăzută - în
zona de lângă drumul 307A spre medie - pe malul canalului
situat pe latura opusă față de stână (A se consulta Anexa 11.2.3).
3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Tabel nr. 534 - Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra tipurilor de habitate
Cod
Parametru
Descriere
A.3.

Presiune actuală

A Agricultura
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A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice
A08 Fertilizarea (cu îngrășământ)
H Poluarea
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe)
K01 Procese naturale abiotice (lente)
K01.03 Secare
K02 Evoluție biocenotică, succesiune
K02.03 Eutrofizare (naturală)
G.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

tipului de habitat
G.2.

Codul

unic

al 3150

tipului de habitat
G.3.

Localizarea

Harta impactului cauzat de presiunile actuale și a intensității

impactului cauzat impactului asupra habitatului de interes comunitar 3150 este
de

presiunile prezentată în Anexa 11.3.24.1

actuale

asupra

tipului de habitat
[geometrie]
G.4.

Localizarea

Pentru presiunile A07 și A08: impactul cauzat de aceste presiuni

impactului cauzat a fost observat în toate canalele și bălțile din sit aflate în
de

presiunile proximitatea terenurilor agricole.

actuale

asupra Pentru presiunea H01.03: impactul cauzat de această presiune a

tipului de habitat fost observat punctiform pe toate canalele și bălțile din sit.
[descriere]

Pentru presiunea H01.05: impactul cauzat de această presiune a
fost observat în toate canalele și bălțile din sit aflate în
proximitatea terenurilor agricole.
Pentru presiunea K01.03: canalul dintre Rasa și Ciocănești.
Pentru presiunea K02.03: impactul cauzat de această presiune a
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fost observat în anumite zone, în toate canalele din sit.
G.5.

Intensitatea
localizata

Scăzută (S): presiunile A07, A08, H01.03, H01.05, K01.03.
a Medie (M): presiunea K02.03.

impactului cauzat
de
actuale

presiunile
asupra

tipului de habitat
G.6.

Confidențialitate

Informații publice

G.7.

Detalii

Presiunile A07 și A08: Chimicalele și produsele hormonale
folosite

în agricultură pe terenurile arabile adiacente se pot

infiltra prin pânza freatică în apa bălților și canalelor. Ca efect,
apare fenomenul de eutrofizare, se produce o dezvoltare
accentuată a algelor filamentoase în detrimentul macrofitelor
acvatice, fiind afectate în mod deosebit speciile submerse. De
asemenea, îngrășământul artificial utilizat în agricultură conduce
la eutrofizarea apelor de suprafață, scăzând astfel cantitatea de
oxigen din apă și conducând la diminuarea numărului de specii
de macrofite acvatice. Presiunile au un impact de intensitate
scăzută asupra habitatului acvatic 3150.
Presiunea H01.03: Un alt fel de poluare a apelor o constituie
deșeurile solide (predominant plastic dar și metal, sticlă) care
ajung în ape în cantități mari, mai ales cu ocazia viiturilor.
Aceste gunoaie plutitoare pot fi transportate și depuse de apa
ridicată la distanțe surprinzător de mari. Efectele sunt multiple:
pierdere directă de habitate, impact vizual negativ. Presiunea are
un impact de intensitate scăzută asupra habitatului 3150.
Presiunea H01.05: În vecinătatea celor mai multe canale și bălți
din sit se practică agricultura, sub formă de monocultură pe
suprafețe mari. Chimicalele și produsele hormonale folosite în
agricultură pe terenurile arabile adiacente se pot infiltra prin
pânza freatică în apele bălților și canalelor. Aceste substanțe au
diverse efecte directe și indirecte, pot afecta: rata de creștere a
macrofitelor acvatice și înmulțirea acestor specii de plante, ceea
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ce are ca urmare o scădere a biodiversității în zonele respective.
Utilizarea produselor biocide, a hormonilor şi a altor substanţe
chimice în agricultură, pe terenurile agricole din preajma zonelor
umede din ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu are ca urmare
și o creștere indirectă a gradului de eutrofizare. Ca urmare a
acestui fapt, se produce o dezvoltare accentuată a algelor
filamentoase în detrimentul macrofitelor acvatice, fiind afectate
în mod deosebit speciile submerse din habitatul 3150. Presiunea
are un impact de intensitate scăzută asupra habitatului 3150.
Presiunea K01.03: Datorită secetei și precipitațiilor reduse,
bălțile temporare seacă repede, nivelul apei din canale scade
foarte mult, impactul secării fiind o mișcare redusă a speciilor,
bariere mai înalte, lipsă de oxigen. Scăderea nivelului apei
produce o concentrare a fitoindivizilor, iar în lipsa apei aceste
fitocenoze dispar ducând la pierderea habitatului. Aceste aspecte
pot avea un impact important asupra habitatelor de apă dulce
care pot dispărea dacă fenomenul persistă. Presiunea are un
impact de intensitate scăzută asupra habitatului 3150 (A se
consulta Anexa 11.2.3).
Presiunea K02.02: Această presiune se manifestă în mod negativ
asupra habitatului vizat. Acumularea de substanțe organice,
suspensii, în canalele și bălțile din sit duce la o accentuare a
eutrofizării ceea ce are un efect negativ asupra structurii și
funcției habitatelor acvatice. Presiunea are un impact de
intensitate medie asupra habitatului 3150.
Presiunea K02.03: Prezența fermelor de animale și a terenurilor
agricole fertilizate artificial în interiorul ariei protejate sau
riverane acesteia, duce la eliberarea de nutrienți ce stimulează
înflorirea algelor și afectează vegetația acvatică în general,
reducând brusc cantitatea de oxigen din apă. De asemenea,
creșterea temperaturii în perioada verii duce la dezvoltarea
algelor filamentoase și astfel se reduce cantitatea de lumină care
pătrunde în apă în zonele unde sunt prezente aceste alge și în
707

acest fel sunt afectate speciile submerse din habitatul 3150.
Acest fenomen este cel mai des întâlnit în bălțile și lacurile din
preajma terenurilor agricole și fermelor zootehnice. Presiunea
are un impact de intensitate medie asupra habitatului 3150 (A se
consulta Anexa 11.2.3).
3270 Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention
Tabel nr. 535 - Tabelul G: Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale
asupra tipurilor de habitate
Cod
Parametru
Descriere
A.4.

Presiune actuală

A Agricultura
A04 Pășunatul
A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de animale
A08 Fertilizarea (cu îngrășământ)
E Urbanizare, dezvoltare rezidențială și comercială
E03 Descărcări
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din
baze de agrement
J Modificări ale sistemului natural
J01 focul și combaterea incendiilor
J01.01 incendii
J03 Alte modificări ale ecosistemelor
J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de
habitat

G.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

tipului de habitat
G.2.

Codul

unic

al 3270

tipului de habitat
G.3.

Harta impactului cauzat de presiunile actuale și a intensității

Localizarea

impactului cauzat impactului asupra habitatului de interes comunitar 3130 este
de

presiunile prezentată în Anexa 11.3.24.1

actuale

asupra

tipului de habitat
[geometrie]
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G.4.

Localizarea

Pentru presiunea A04.01.05 impactul este localizat în toate

impactului cauzat suprafețele ocupate de habitatul 3270, de-alungul malului
de

presiunile fluviului Dunărea și a canalului ce face legătura dintre Mostiștea
asupra și Dunăre. Pentru presiunea A08: impactul este localizat în

actuale

tipului de habitat suprafețele ocupate de habitatul 3270, pe cele două maluri ale
[descriere]

canalului Independența. Pentru presiunea E03.01: impactul este
localizat pe o suprafață de cca 400 m2 din habitatul 3270 de pe
malul canalului Independența, la ieșirea din localitate și aproape
de stâna amplasată lângă canal.
J01.01 incendii – presiunea se manifestă în majoritatea zonelor
de

prezentă

a

habitatului

3270,

de-alungul

canalului

Independența. În acea zonă se practică regulat incendierea
vegetației ierboase în special în perioada de primăvară, dar și
toamna.
J03.01 – De-alungul canalului Independențe s-au observat
lucrări de consolidare a digurilor și malurilor, acestea conducând
la reducerea suprafeței habitatului 3270 în sit.
G.5.

Intensitatea

Medie (M): presiunea A04.01.05.

localizata

a Scăzută (S): presiunea A08.

impactului cauzat Medie (M): presiunea E03.01.
de
actuale

presiunile Scăzută (S): presiunea J01.01
asupra Scăzută (S): presiunea J03.01

tipului de habitat
G.6.

Confidențialitate

Informații publice

G.7.

Detalii

Presiunea A04.01.05: La nivelul sitului se practică pășunatul
intensiv, de tip mixt (ovine, bovine, caprine, cabaline), având în
vedere că una dintre activitățile predominante în aproape toate
localitățile limitrofe siturilor este creșterea animalelor. Această
activitate se desfășoară în cadrul siturilor și pe unele zone
înierbate, învecinate bazinelor acvatice, așa cum a fost observat
în cazul habitatului vizat, localizat pe malurile canalului de la
Independența. Suprapăşunatul intensiv al oilor și în amestec de
animale duce la schimbarea compoziţiei specifice a fitocenozelor
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care edifică habitatul, poate duce la dispariţia completă a unor
specii de plante, este principalul factor responsabil de tasarea şi
eroziunea solului. Poate provoca daune mari habitatelor umede,
mai ales dacă este vorba de efective mari de animale, prin
tasarea şi eroziunea solului. Presiunile au un impact de
intensitate medie asupra habitatului 3270.
Presiunea A08: prin folosirea excesivă a îngrășămintelor și a
altor substanțe chimice, care se infiltrează din terenurile arabile
aflate în proximitatea habitatului, se schimbă compoziția
vegetației habitatului 3270, prin instalarea buruienilor nitrofile.
Presiunea are un impact de intensitate scăzută asupra habitatului
3130.
Presiunea E03.01: Managementul deșeurilor este defectuos în
special în localitățile situate în proximitatea sitului. Prezența
deșeurilor poate fi întâlnită pe toată suprafața siturilor cu o
pondere mai mare în preajma localităților, fermelor și locurilor
de pescuit, unde apar adevărate gropi de gunoi neconforme, ce
au impact negativ atât asupra habitatelor de apă dulce, cât și
asupra peisajului.
5.4.2 Evaluarea impactului cauzat de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate
6510 Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Tabel nr. 536 - Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările
viitoare asupra tipurilor de habitate
Cod
Parametru
Descriere
B.1.

Ameninţare

A Agricultura

viitoare

A03 Cosire/tăiere a pășunii
A03.03 Abandonarea /lipsa cosirii
K Procesele naturale biotice și abiotice (fără catastrofe)
K02 Evoluție biocenotică, succesiune
K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune)
M Schimbări globale
M02 Schimbarea condițiilor biotice
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M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului
M02.03 Declinul sau dispariția speciilor
H.1.

Clasificarea tipului EC - tip de habitat de importanţă comunitară
de habitat

H.2.

Codul

unic

al 6510

tipului de habitat
H.3.

Harta amenințărilor viitoare și a intensității acestora asupra

Localizarea

impactului cauzat habitatului de interes comunitar 6510 este prezentată în Anexa
de

ameninţările 11.3.24.2

viitoare

asupra

tipului de habitat
[geometrie]
H.4.

Localizarea

Pentru amenințarea A03.03: în toata suprafata ocupata de tipul

impactului cauzat de habitat.
de

ameninţările Pentru amenințarea K02.01: în toata suprafata ocupata de tipul

viitoare

asupra de habitat.

tipului de habitat Pentru amenințarea M02.01: în toata suprafata ocupata de tipul
[descriere]

de habitat.
Pentru amenințarea M02.03: în toata suprafata ocupata de tipul
de habitat.

H.5.

Intensitatea

Ridicată (R): amenințarea A03.03

localizata

a Ridicată (R): amenințarea K02.01

impactului cauzat Ridicată (R): amenințarea M02.01
de

ameninţările Ridicată (R): amenințarea M02.03

viitoare

asupra

tipului de habitat
H.6.

Confidenţialitate

Informații publice

H.7.

Detalii

Amenințarea A03.03. - Abandonarea fânețelor datorită prăbușirii
zootehniei, însoțită de abandonarea activităților umane care au
dus la crearea și întreținerea acestor pajiști, respectiv a cositului
și fertilizării, este o presiune cu impact negativ asupra calității
fânețelor.
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Amenințarea K02.01 - Suprafețele utilizate ca fânețe, supuse
pășunatului intensiv, vor evolua spre comunități vegetale
specifice pășunilor, cu specii xerofile, ruderale, nitrofile.
Amenințarea M02.01 - Pășunatul intensiv ca și schimbarea
regimului hidric determinat de îndiguiri va determina degradarea
continuă a pajiștilor, ducând la schimbarea compoziției floristice
a covorului vegetal format din specii mezohigrofile spre o
compoziție floristică mezo-xerofilă → xerofilă.
Amenințarea M02.03 - Speciile caracteristice și edificatoare ale
acestui habitat nu se pot instala de la sine; este necesară
intervenția umană specializată pentru reintalarea unui astfel de
habitat.din punct de vedere al eroziunii de suprafata sau
adancime.
3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea uniflorae
și/sau Isoëto-Nanojuncetea.
Tabel nr. 537 - Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările
viitoare asupra tipurilor de habitate
Cod
Parametru
Descriere
B.2.

Ameninţare

A Agricultura

viitoare

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
A08 Fertilizarea cu îngrășământ
J Modificări ale sistemului natural
J02.04 Modificări de inundare
J02.04.02 Lipsa de inundații
M02 Schimbarea condițiilor biotice
M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului
M02.03 Declinul sau dispariția speciilor

H.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

tipului de habitat
H.2.

Codul unic al

3130

tipului de habitat
H.3.

Localizarea

Harta localizării impactului cauzat de amenințările viitoare și a

impactului cauzat

intensității impactului asupra habitatului de interes comunitar
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de ameninţările

3130 este prezentată în Anexa 11.3.24.2

viitoare asupra
tipului de habitat
[geometrie]
H.4.

Localizarea

Pentru amenințarea A07: suprafețele ocupate de habitatul 3130,

impactului cauzat

pe cele două maluri ale canalului Independența aflate în

de ameninţările

proximitatea terenurilor agricole. Pentru amenințarea A08:

viitoare asupra

suprafețele ocupate de habitatul 3130, pe cele două maluri ale

tipului de habitat

canalului Independența, aflate în proximitatea terenurilor

[descriere]

agricole.
Pentru amenințarea J02.04.02: malurile canalului Independența.
Pentru amenințarea M02.01: suprafața ocupată de habitat la
limita ariei, de la localitatea Independența, lângă drumul 307A și
malul canalului situat pe latura opusă față de stână.
Pentru amenințarea M02.03: suprafața ocupată de habitat la
limita ariei, de la localitatea Independența, lângă drumul 307A și
malul canalului situat pe latura opusă față de stână.

H.5.

Intensitatea

Medie (M): amenințarea A07.

localizata a

Medie (M): amenințarea A08.

impactului cauzat

Scăzută (S): amenințare J02.04.02.

de ameninţările

Medie (M): amenințarea M02.01.

viitoare asupra

Medie (M): amenințarea M02.03.

tipului de habitat
H.6.

Confidenţialitate

Informații publice

H.7.

Detalii

Amenințările

A07

și

A08:

La

ieșirea

din

localitatea

Independența, în proximitatea canalului pe malurile căruia a fost
identificat habitatul 3130 se află terenuri agricole cultivate cu
porumb, pepeni verzi, grâu, orz, ovăz, floarea-soarelui ș.a.
Datorită dezvoltării tot mai mari a agriculturii precum și a
dorinței de obținere a unui profit cât mai mare, sunt folosite un
număr mare de substanțe chimice, îngrășăminte, pesticide etc.
Aceste substanțe, prin diverse modalități (infiltrare în pânza
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freatică, spălarea utilajelor sau datorită ploilor imediate), pot
ajunge în habitatele acvatice din imediata apropiere, în acest caz
în

canalul

și

malurile

canalului

de

lângă

localitatea

Independența. Odată ajunse în habitatele acvatice, acestea pot
avea efecte directe și indirecte asupra speciilor.
Amenințarea J02.04.02: În cazul lipsei de inundații mai mulți
ani, pe aceste terenuri va avea loc o succesiune a vegetației,
respectiv se vor instala fitocenoze caracteristice alianței
Agrostion stoloniferae.
Amenințarea M02.01: este în legătură directă cu amenințările
I01 și J02.04.02, situații în care habitatul va fi deteriorat și
înlocuit de alte formațiuni vegetale.
Amenințarea M02.03: este în legătură directă cu amenințările
I01 și J02.04.02. Speciile caracteristice și edificatoare ale
habitatelor acvatice nu se pot instala de la sine; este necesară
intervenția umană specializată pentru reinstalarea unui astfel de
habitat.
3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition.
Tabel nr. 538 - Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările
viitoare asupra tipurilor de habitate
Cod
Parametru
Descriere
B.3.

Ameninţare

A Agricultura

viitoare

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
A08 Fertilizarea cu îngrășământ
H Poluarea
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si
salmastre)
H01.08 poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de
canalizare menajeră şi de ape uzate
M Schimbări globale
M01 Schimbarea condițiilor biotice
M01.02 Secete și precipitații reduse
M02 Schimbarea condițiilor biotice
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M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului
H.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

tipului de habitat
H.2.

Codul unic al

3150

tipului de habitat
H.3.

Localizarea

Harta localizării impactului cauzat de amenințările viitoare și a

impactului cauzat

intensității impactului asupra habitatului de interes comunitar

de ameninţările

3150 este prezentată în Anexa 11.3.24.2

viitoare asupra
tipului de habitat
[geometrie]
H.4.

Localizarea

Pentru amenințările A07 și A08: toate canalele și bălțile din sit

impactului cauzat

care sunt localizate lângă terenuri agricole.

de ameninţările

Pentru amenințarea H01.08: Toate apele de suprafața din

viitoare asupra

interiorul ariilor naturale.

tipului de habitat

Pentru amenințările M01.02, M02.01: canalele și bălțile din sit.

[descriere]
H.5.

Intensitatea

Medie (M): amenințările A07 și A08.

localizata a

Scăzută (S): amenințarea H01.08.

impactului cauzat

Scăzută (S): amenințările, M01.02, M02.01.

de ameninţările
viitoare asupra
tipului de habitat
H.6.

Confidenţialitate

Informații publice

H.7.

Detalii

Amenințările A07 și A08: Datorită dezvoltării tot mai mari a
agriculturii precum și a dorinței de obținere a unui profit cât mai
mare, sunt folosite un număr mare de substanțe chimice,
îngrășăminte, pesticide etc. Aceste substanțe, prin diverse
modalități (infiltrare în pânza freatică, spălarea utilajelor sau
datorită ploilor imediate), pot ajunge în habitatele acvatice din
imediata apropiere.
Odată ajunse în habitatele acvatice, acestea pot avea efecte
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directe și indirecte asupra macrofitelor acvatice.
Amenințarea H01.02: Frecvența inundațiilor în ROSCI0131
Oltenița-Mostiștea-Chiciu este una mare, astfel există riscul
poluării apelor de suprafață prin inundarea unităților industriale
riverane sitului. În acest mod există riscul introducerii de
substanțe chimice periculoase ce pot avea un puternic impact
asupra habitatelor acvatice și implicit asupra habitatului 3150.
Amenințarea H01.08: Sistemul de canalizare în multe din
localitățile

riverane

ROSCI0131

Oltenița-Mostiștea-Chiciu

lipsește iar în cazul în care există apele uzate menajere nu sunt
epurate complet, stațiile de epurare fiind neconforme. Astfel
apele uzate menajere ajung în apa bălților riverane și a canalelor
îmbogățind cantitatea de substanțe chimice nocive și pot avea un
efect negativ asupra habitatului 3150.
Amenințarea M01.02: Posibila intensificare a secetei și
precipitațiile reduse, ca urmare a modificărilor climatice, ar
putea avea un impact negativ major asupra habitatelor acvatice
și implicit asupra habitatului 3150.
Amenințarea M02.01: Schimbarea regimului hidric determinat
de îndiguiri va determina degradarea continuă a habitatelor
acvatice, ducând la schimbarea compoziției floristice și chiar la
dispariția habitatului 3150.
3270 Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention
Tabel nr. 539 - Tabelul H: Evaluarea impactului cauzat de amenințările
viitoare asupra tipurilor de habitate
Cod
Parametru
Descriere
B.4.

Ameninţare

A Agricultura

viitoare

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
A08 Fertilizarea cu îngrășământ
J Modificări ale sistemului natural
J02.04 Modificări de inundare
J02.04.02 Lipsa de inundații
M02 Schimbarea condițiilor biotice
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M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului
H.1.

Clasificarea

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

tipului de habitat
H.2.

Codul unic al

3270

tipului de habitat
H.3.

Localizarea

Harta localizării impactului cauzat de amenințările viitoare și a

impactului cauzat

intensității impactului asupra habitatului de interes comunitar

de ameninţările

3270 este prezentată în Anexa 11.3.24.2

viitoare asupra
tipului de habitat
[geometrie]
H.4.

Localizarea

Pentru amenințarea A07: suprafețele ocupate de habitatul 3270,

impactului cauzat

pe cele două maluri ale canalului Independența aflate în

de ameninţările

proximitatea terenurilor agricole. Pentru amenințarea A08:

viitoare asupra

suprafețele ocupate de habitatul 3270, pe cele două maluri ale

tipului de habitat

canalului Independența, aflate în proximitatea terenurilor

[descriere]

agricole.
Pentru amenințarea J02.04.02: De-alungul fluviului Dunărea, în
zonele cu prezență a habitatului 3270, malurile canalului
Independența.
Pentru amenințarea M02.01: amenințare posibilă pe toată
suprafața ocupată de habitat la nivelul sitului

H.5.

Intensitatea

Medie (M): amenințarea A07.

localizata a

Medie (M): amenințarea A08.

impactului cauzat

Scăzută (S): amenințare J02.04.02.

de ameninţările

Medie (M): amenințarea M02.01.

viitoare asupra
tipului de habitat
H.6.

Confidenţialitate

Informații publice

H.7.

Detalii

-
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6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE HABITATE

Aspecte referitoare la starea de conservare
Evaluarea stării de conservare este esențială în cadrul procesului de elaborare a unui
plan de management pentru o arie naturală protejată, deoarece obiectivele specifice, măsurile,
activităţile și regulile necesare pentru fiecare tip de habitat, specie sau grup de specii de
interes conservativ, prezente în cuprinsul respectivei arii naturale protejate derivă din starea
lor actuală de conservare.
Astfel, dacă starea de conservare este evaluată ca favorabilă la momentul elaborării
Planului de management actual, activităţile din acest plan trebuie să se îndrepte cu predilecţie
către menţinerea stării de conservare pe termen lung prin monitorizarea habitatului/ speciei,
iar regulile şi rezultatele procedurii de evaluare a impactului antropic să prevină și să combată
acele activităţi propuse al căror impact potenţial ar putea periclita pe viitor actuala stare de
conservare favorabilă.
Dacă starea de conservare a unei specii/ unui tip de habitat este evaluată ca
„nefavorabilă-inadecvată” sau „nefavorabilă-rea”, activităţile din Planul de management
trebuie să se îndrepte cu predilecţie în sensul îmbunătăţirii acelor parametri care împiedică
respectiva specie și/sau habitat să ajungă în starea de conservare favorabilă, cum ar fi spre
exemplu măsuri de reconstrucţie ecologică, iar regulile şi rezultatele procedurii de evaluare a
impactului antropic să se îndrepte în sensul reducerii sau eliminării efectelor activităţilor
prezente cu impact asupra speciei/tipului de habitat şi interzicerii oricărei activităţi viitoare
susceptibile de a afecta şi mai mult specia sau tipul de habitat aflate în stare de conservare
nefavorabilă.
Prezentul plan de management se axează în principal pe speciile și habitatele de
interes comunitar pentru care au fost declarate ariile naturale protejate ROSCI0131 OltenițaMostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021
Ciocăneşti-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055
Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni.
6.1. Evaluarea stării de conservare a fiecărei specii de interes conservativ
Evaluarea stării de conservare nu trebuie realizată pentru:
•
speciile ocazionale, a căror prezenţă este doar accidentală, eratică, nefiind regulată şi
stabilă;
•
speciile nou sosite, a căror semnalare actuală în cuprinsul ariei protejate se datorează
cel mai probabil schimbărilor climatice şi pentru care nu există informaţii suficiente;
•
speciile cu prezenţă incertă, a căror prezenţă este nesigură, îndoielnică, dubioasă;
•
speciile a căror populaţie în sit este nesemnificativă în raport cu populaţia naţională
(„populaţia relativă” în formularul standard Natura 2000, fiind evaluată ca „D – Populaţie
nesemnificativă”).
Evaluarea stării globale de conservare a fiecărei specii s-a realizat pe baza evaluării
din punct de vedere al:
 populaţiei speciei;
 habitatului speciei;
 perspectivelor speciei în viitor.
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6.1.1 Ihtiofauna
Alosa immaculata
Tabel nr. 541 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Alosa immaculata (Bennett, 1835) (denumire precedentă Alosa
pontica pontica Eichwald, 1838)
Cod Eunis – 14691, cod Natura 2000 – 4125
Statutul de conservare:
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC,
Anexa II și V.
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice
si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19
septembrie 1979 – Anexa III.
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, anexa
3, 5A.
5. IUCN – VU
A.2. Statut de
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
prezenţă
Specia este prezentă în Dunăre și în canalul principal care leagă
temporală a
Dunărea cu Iezerul Mostiștea. Specia urcă până la barajul de la
speciilor
Iezerul Mostiștea la apă limpede.
A.3. Mărimea
Nu se cunoaște mărimea populației.
populaţiei
Pe parcursul inventarierii din 2018 specia nu a fost identificată în
speciei în aria apele sitului Natura 2000. Avem date despre prezența speciei de la
naturală
pescari, localnici și angajații de la ANIF și Administrația Națională
protejată
Apele Române. Specia este prezentă în Dunăre și în canalul principal
care leagă Dunărea cu Iezerul Mostiștea. Specia urcă până la barajul
de la Iezerul Mostiștea în condiții de apă limpede.
Din analiza literaturii de specialitate (2007-2013) putem confirma că
specia nu a fost identificată la nicio colectare de date.
Acest lucru se datorează faptului că prezența speciei este temporară,
ea fiind o specie marină migratoare, care iernează în mare și se
reproduce în Dunăre. Migrația de primăvară începe prin martie, la o
temperatură de 6°C, când bancurile apar la țărm, întreptându-se spre
nord. Ele staționează un timp în fața gurilor Dunării, după care urcă
în susul fluviului. Migrația cea mai intensă are loc în luna aprilie și
începutul lunii mai. Unele exemplare migrează încă în iunie. Odată
după reproducere coboară înapoi în mare, exemplare izolate se mai
întâlnesc în Dunăre până la sfârșitul lui iulie. În migrația de
întoarcere în mare, exemplarele sunt grupate. Odată ce au ajuns în
mare, exemplarele adulte se retrag la adâncimi relativ mari. Puietul
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începe să se scurgă spre mare imediat după reproducere: el
staționează un timp destul de îndelungat în spațiul îndulcit din fața
gurilor Dunării. O mare parte din puiet este antrenat în bălți, unde
piere la retragerea apelor (Bănărescu, 1964).
Date privind captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea
pentru anii 2012-2018 din Ordinele anuale emise privind aprobarea
măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și a cotelor de
pescuit alocate pentru tronsonul km 366 (Călărași) – km 452
(Greaca):
Specia/Or
1533/ 1.318/ 284/ 386/391/284/613/13/142/ 546/35
diul (nr.),
2012 2013 2014 2015
2016
2017 2/ 2018
anul
Scrumbie* 3.2

A.4.

A.5.

A.6.

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

3.2

3.2

3

4

4

4

În Ordinele emise emise privind aprobarea măsurilor de reglementare
a efortului de pescuit și a cotelor de pescuit alocate nu este
menționată denumirea științifică a speciei și din această cauză nu
putem vorbi doar de capturile permise pentru specia Alosa
immaculata.
 insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

Dacă se confirmă prezența speciei: Clasa C 0-2%



nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei este mică şi
se poate considera ca fiind nesemnificativa la nivel naţional
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populaţiei
naţionale
A.7. Mărimea
reevaluată a
populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
A.8. Mărimea
populaţiei de
referinţă
pentru starea
favorabilă în
aria naturală
protejată
A.9. Metodologia
de apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă
pentru starea
favorabilă
A.10. Raportul
dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă
pentru starea
favorabilă şi
mărimea
populaţiei
actuale
A.11. Tendinţa
actuală a
mărimii
populaţiei
speciei
A.12. Calitatea
datelor privind
tendinţa
actuală a
mărimii

Evaluarea se face pentru prima dată.

Nu există date.

Nu este cazul



”x” – necunoscut.



”x” – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure.
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A.13.

A.14.

A.15.

A.16.

A.17.

A.18.

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 este cazul



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



nu există date privind structura populaţiei.



”X” – necunoscută



”x” – este necunoscută

Nu este cazul

Tabel nr. 542 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Nu sunt date suficiente – specia
nu a fost identificată în teren.
Tabel nr. 543 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Alosa immaculata (Bennett, 1835) (denumire precedentă
Alosa pontica pontica Eichwald, 1838)
A.2. Tipul populaţiei
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
B.3. Suprafaţa habitatului Habitatul potențial: 2961 ha -Dunărea, canalul Iezerul
speciei în aria
Mostiștea-Dunărea și apele stătătoare din lunca Dunării care
naturală protejată
au legătură directă cu Dunărea, adică acele habitate care se
află între Dunăre și digul principal.
B.4. Calitatea datelor
 slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau
pentru suprafaţa
fără măsurători prin eşantionare;
habitatului speciei
B.5. Suprafaţa reevaluată Evaluarea se face pentru prima dată
a habitatului speciei
din planul de
management anterior
B.6. Suprafaţa adecvată a Probabil suprafața adecvată este cea potențială, descrisă la
habitatului speciei în punctul B.3.
aria naturală
protejată
B.7. Metodologia de
Nu este cazul. Evaluarea se bazează pe datele din literatură și
apreciere a suprafeţei pe datele din teren.
adecvate a
habitatului speciei în
aria naturală
protejată
B.8. Raportul dintre
 ”x” – necunoscut
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9. Tendinţa actuală a
 ”x” – necunoscută
suprafeţei habitatului
speciei
B.10. Calitatea datelor
 insuficientă – date insuficiente sau nesigure.
privind tendinţa
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actuală a suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată
B.12. Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
B.13. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei



necunoscută



”x” – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure.



”x” – necunoscută



”X” – necunoscută



”x” – este necunoscută



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

Tabel nr. 544 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

x (necunoscută)

nu există date suficiente

Tabel nr. 545 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a
evalua starea de conservare a speciei din
punct de vedere al habitatului speciei ca
favorabilă sau nefavorabilă – rea sau nu
există

date

suficiente

sau

datele

existente nu sunt demne de încredere.
Tabel nr. 546 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Alosa immaculata (Bennett, 1835) (denumire precedentă Alosa
pontica pontica Eichwald, 1838)
A.2. Tipul populaţiei
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
C.3. Tendinţa viitoare a
 ”x” – necunoscută;
mărimii populaţiei
C.4. Raportul dintre
 ”x” – necunoscut.
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
C.5. Perspectivele
 X – perspective necunoscute
speciei din punct de
vedere al populaţiei
C.6. Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
suprafeţei
habitatului speciei
C.7. Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a Bazat pe suprafața potențială estimată
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
C.8. Perspectivele
 X – necunoscute.
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
C.9. Perspectivele
 ”X” – necunoscute
speciei în viitor
C.10. Efectul cumulat al
 Nu există suficiente informaţii în ceea ce priveşte
impacturilor asupra
efectul impacturilor asupra speciei în viitor.
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speciei în viitor
Tabel nr. 547 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare
Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
Sub VRSF

X

la fel/deasupra VRSF

(necunoscute)

X (necunoscute)

Necunoscute

Tabel nr. 548 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile - Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii

parametri

evaluaţi

ca

necunoscuţi
Tabel nr. 549 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Nu

sunt

condiţiile
evalua

îndeplinite
pentru

a

starea

de

conservare a speciei din
punct

de

vedere

al

habitatului speciei ca
favorabilă

sau

nefavorabilă – rea sau
nu

există

date

suficiente

sau

datele

existente

nu

sunt

demne de încredere.
Tabel nr. 550 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

Alosa immaculata (Bennett, 1835) (denumire precedentă
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Alosa pontica pontica Eichwald, 1838)
A.2.

Tipul populaţiei



Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)



”X” – necunoscută



”x” – este necunoscută



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

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
Tabel nr. 551 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Doi sau mai mulţi parametri evaluaţi
ca necunoscuţi dar nici unul în stare
rea
Aspius aspius
Tabel nr. 552 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
Cod Eunis – 432, cod Natura 2000 – 1130
Statutul de conservare:
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC,
Anexa II și V.
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru
aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la
19 septembrie 1979 – Anexa III.
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice,
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

4. IUCN - LC
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

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


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

Clasa C 0-2%

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

Evaluarea se face pentru prima dată.

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



”>” – mai mare,



”0” – stabilă,



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

Nu este cazul



<5%;




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă,

Nu este cazul.

Tabel nr. 553 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
729

Tendinţa stării de conservare
din

punct

de

vedere

al

populaţiei specie este stabilă

Tabel nr. 554 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.
Specia
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
A.2.
Tipul populaţiei
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
B.3.
Suprafaţa
Suprafața habitatului speciei în sit este de 2961 ha (Dunărea,
habitatului speciei în canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea și apele stătătoare din lunca
aria naturală
Dunării care au legătură directă cu Dunărea, adică acele habitate
protejată
care se află între Dunăre și digul principal). Pe baza
informațiilor colectate pe teren considerăm că specia poate fi
prezentă și în bălțile Gălățui și Potcoava (735 ha), însă noi nu
am identificat niciun exemplar în aceste bălți, dar prezența
speciei este certă.
B.4.
Calitatea datelor
 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
pentru suprafaţa
complete;
habitatului speciei
B.5.
Suprafaţa reevaluată Evaluarea se face pentru prima dată.
a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
B.6.
Suprafaţa adecvată Suprafața adecvată este aproximativ egală cu suprafața evaluată
a habitatului speciei la punctul B.3. Probabil dacă n-ar exista bariere în zona digului
în aria naturală
principal și exemplarele ar avea posibilitatea de a urca pe
protejată
canalele principale, habitatul speciei ar fi mai mare, mai ales
habitele de reproducere și de creștere pentru exemplare juvenile.
B.7.
Metodologia de
Nu este cazul. Evaluarea se bazează pe datele din literatură și pe
apreciere a
datele din teren.
suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
B.8.
Raportul dintre
 ” ≈” – aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
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B.9.

B.10.

B.11.

B.12.

B.13.

B.14.

B.15.

B.16.

B.17.

habitatului speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată



”0” – stabilă,



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;



bună (adecvată)

Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă,
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
privind tendinţa
complete;
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
 ”0” – stabilă,
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
 ”FV” – favorabilă,
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
 ”0” – este stabilă,
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 555 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 556 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 557 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
A.2. Tipul populaţiei
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria naturală
protejată
C.3. Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
mărimii populaţiei
C.4. Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal,
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei
C.5. Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
din punct de vedere al
populaţiei
C.6. Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
suprafeţei habitatului
speciei
C.7. Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
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speciei în viitor
C.8. Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei
C.9. Perspectivele speciei
în viitor
C.10. Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – favorabile,



”FV” – favorabile,

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

Tabel nr. 558 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 559 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii parametri în stare
favorabilă

Tabel nr. 560 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv

presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei [C.10]
perspectivele speciei în viitor [C.9.]
sunt favorabile
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Tabel nr. 561 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Aspius aspius (Linnaeus, 1758)


Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)



” FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,

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

Nu este cazul.

conservare necunoscută
D.6.

Informaţii suplimentare

Nu este cazul.

Tabel nr. 562 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă
Cobitis taenia
Tabel nr. 563 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Cobitis teania (Linneaus, 1758)
Cod Eunis - 478, Cod Natura 2000 – 1149
Se recomandă folosirea denumirii de Cobitis elongatoides
Băcescu & Meyer, 1969.
Statutul de conservare:
1. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata
la Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa 3.
2. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a
faunei sălbatice. Anexa 3.
3. IUCN – LC
A.2. Statut de prezenţă
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
temporală a speciilor
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A.3.

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4.

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

A.5.

A.6.

A.7.

A.8.

A.9.

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea
favorabilă
A.10. Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
A.11. Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
A.12. Calitatea datelor
privind tendinţa

Clasa 7. : 10.000 – 50.000 de exemplare
Pe baza datelor colectate pe parcusrul anului 2018 am
estimat o populație foarte mică (min. 3402 de exemplare). A
se vedea descrierea de la inventariere.
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;

Clasa C 0-2%



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

Evaluarea se face pentru prima dată.

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

”≈” – aproximativ egal,



”0” – stabilă,



medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
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actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.13. Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei
A.14. Magnitudinea
tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei exprimată prin
calificative

A.15. Structura populaţiei
speciei
A.16. Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al populaţiei
speciei
A.18. Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Nu este cazul

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



”0” – este stabilă,

Nu este cazul

Tabel nr. 564 - 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

populaţiei

speciei

în

aria

naturală protejată [A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura

populaţiei

pe

vârste,

mortalitatea şi natalitatea nu deviază de la
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normal [A.16.]
Tabel nr. 565 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Cobitis teania (Linneaus, 1758)
A.2. Tipul populaţiei
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria naturală
protejată
B.3. Suprafaţa habitatului
Suprafața habitatului speciei în sit este de 2979 ha .
speciei în aria naturală -Dunărea, canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea și apele stătătoare
protejată
din lunca Dunării care au legătură directă cu Dunărea, adică
acele habitate care se află între Dunăre și digul principal (2961
ha);
-Canalul care leagă balta Mostiștei cu iezerul Mostiștea (18 ha).
B.4.
Calitatea datelor
 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
pentru suprafaţa
complete;
habitatului speciei
B.5.
Suprafaţa reevaluată a Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat pe datele din
habitatului speciei din literatura recentă putem afirma că suprafața habitatului speciei
planul de management nu s-a schimbat după perioada 2007-2013.
anterior
B.6.
Suprafaţa adecvată a
Suprafața adecvată este aproximativ egală cu suprafața evaluată
habitatului speciei în
la punctul B.3. Probabil dacă mai multe habitate de pe lunca
aria naturală protejată Dunării ar putea avea conectivitate directă cu Dunărea, habitatul
speciei ar putea crește, dar nu semnificativ.
B.7.
Metodologia de
Estimare pe baza datelor colectare din teren pe parcursul anului
apreciere a suprafeţei
2018 și pe baza datelor din literatura recentă (2007-2013).
adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată
B.8.
Raportul dintre
 ” ≈” – aproximativ egal,
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă,
suprafeţei habitatului
speciei
B.10. Calitatea datelor
 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
privind tendinţa
complete;
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,



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;



”0” – stabilă,



”FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,

Nu este cazul.

Tabel nr. 566 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 567 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria

738

naturală protejată [B.3.] este suficient
de mare şi tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului speciei [B.9]
este stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei
Tabel nr. 568 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
Cobitis teania (Linneaus, 1758)
A.2. Tipul populaţiei speciei
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în aria naturală protejată
C.3. Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
mărimii populaţiei
C.4. Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal,
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
C.5. Perspectivele speciei din
 FV – perspective bune
punct de vedere al
populaţiei
C.6. Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
suprafeţei habitatului
speciei
C.7. Raportul dintre suprafaţa
 ”≈” – aproximativ egal,
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
C.8. Perspectivele speciei din
 FV – favorabile,
punct de vedere al
habitatului speciei
C.9. Perspectivele speciei în
 ”FV” – favorabile,
viitor
C.10. Efectul cumulat al
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
impacturilor asupra
ameninţările 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;
Tabel nr. 569 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 570 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii parametri în stare
favorabilă

Tabel nr. 571 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Tabel nr. 572 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Cobitis teania (Linneaus, 1758)


Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

în aria naturală
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protejată
D.3.

Starea globală de



” FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării globale
de conservare a speciei

D.5.

Starea globală de

Nu este cazul

conservare necunoscută
D.6.

Informaţii suplimentare

Nu este cazul

Tabel nr. 573 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă
Gobio albipinnatus
Tabel nr. 574 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933)
Denumire actuală: Romanogobio vladykovi (Fang, 1943).
Cod Eunis – 501, cod Natura 2000 – 1124
Statutul de conservare:
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei
92/43 EEC, Anexa II.
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie
1993 pentru aderarea României la Convenţia privind
conservarea vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din
Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979 –
Anexa III.
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a
faunei sălbatice, anexa 4A, 5A.
4. IUCN – LC
A.2. Statut de prezenţă temporală
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
a speciilor
A.3. Mărimea populaţiei speciei în Estimăm o populație minimă de 112518 de exemplare pe
aria naturală protejată
suprafața habitatului adecvat a speciei din sit.
A.4. Calitatea datelor referitoare la
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
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populaţia speciei din aria
naturală protejată
A.5.

A.6.

A.7.

A.8.

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

A.9.

Metodologia de apreciere a
mărimii populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă
A.10. Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
A.11. Tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.12. Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.13. Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii populaţiei
speciei
A.14. Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii populaţiei
speciei exprimată prin
calificative

modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Clasa C 0-2%



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

Evaluarea se face pentru prima dată.

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



”≈” – aproximativ egal,



”0” – stabilă,



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

Nu este cazul

 <5%;
Din perioada 2007-2013 pe tot cursul Dunării specia a
fost prezentă în densități similare ca și în zona din
apropierea sitului. După această perioadă nu am
identificat niciun impact care ar fi putut influența în mod
semnificativ populația speciei.
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A.15. Structura populaţiei speciei



A.16. Starea de conservare din
punct de vedere al populaţiei
speciei
A.17. Tendinţa stării de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei
A.18. Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al populaţiei



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă,



” 0” – este stabilă,

Nu este cazul

Tabel nr. 575 - 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 populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este mai
mică

decât

mărimea

populaţiei

de

referinţă pentru starea favorabilă în aria
naturală protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura

populaţiei

pe

vârste,

mortalitatea şi natalitatea nu deviază de
la normal [A.16.]
Tabel nr. 576 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933)
Denumire actuală: Romanogobio vladykovi (Fang, 1943).
A.2. Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
aria naturală protejată
B.3. Suprafaţa habitatului speciei Suprafața habitatului speciei în sit este de 2961 ha
în aria naturală protejată
(Dunărea, canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea și apele
stătătoare din lunca Dunării care au legătură directă cu
Dunărea, adică acele habitate care se află între Dunăre și
digul principal).
B.4. Calitatea datelor pentru
 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
suprafaţa habitatului speciei
complete;
B.5. Suprafaţa reevaluată a
Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat pe datele
habitatului speciei din planul din literatura recentă putem afirma că suprafața
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de management anterior

habitatului speciei nu s-a schimbat după perioada 20072013.
Suprafața adecvată este aproximativ egală cu suprafața
evaluată la punctul B.3. Probabil dacă mai multe habitate
din lunca Dunării ar avea conectivitate directă cu
Dunărea, habitatul speciei ar putea crește, dar nu
semnificativ.
Estimare pe baza datelor din literatura recentă (20072013).

B.6.

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a
suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal,
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a suprafeţei
 ”0” – stabilă,
habitatului speciei
Calitatea datelor privind
 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
tendinţa actuală a suprafeţei
complete;
habitatului speciei
Calitatea habitatului speciei
 bună (adecvată)
în aria naturală protejată
Tendinţa actuală a calităţii
 ”0” – stabilă,
habitatului speciei
Calitatea datelor privind
 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
tendinţa actuală a calităţii
complete;
habitatului speciei
Tendinţa actuală globală a
 ”0” – stabilă,
habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de
tendinţa calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din
 ”FV” – favorabilă,
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de conservare
 ”0” – este stabilă,
din punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei

B.8.

B.9.
B.10.

B.11.
B.12.
B.13.

B.14.

B.15.

B.16.

B.17.

744

Tabel nr. 577 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 578 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.] este suficient de
mare şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în aria naturală
protejată [B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung a speciei

Tabel nr. 579 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
Specia
Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933)
Denumire actuală: Romanogobio vladykovi (Fang,
1943).
A.2.
Tipul populaţiei
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
C.3.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
mărimii populaţiei
C.4.
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal,
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
C.5.
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
din punct de vedere
al populaţiei
C.6.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
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C.7.

C.8.

C.9.
C.10.

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



”≈” – aproximativ egal,



FV – favorabile,



”FV” – favorabile,



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

Tabel nr. 580 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 581 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 582 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv

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

Tabel nr. 583 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

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

A.2.

Tipul populaţiei



Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)



”FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,

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

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Nu este cazul.

suplimentare

Tabel nr. 584 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toţi cei trei parametri sunt în stare
favorabilă

Gobio kessleri
Tabel nr. 585 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametri
Descriere
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A.1.

Specia

A.2.

Statut de prezenţă
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.3.

A.4.

A.5.

A.6.

A.7.

A.8.

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

Gobio kessleri (Dybowski, 1862). Denumirea valabilă în
prezent: Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862).
Cod Eunis - 12060, Cod Natura 2000 – 2511
Statutul de conservare:
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei 92/43
EEC, Anexa II.
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993
pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea
vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata
la Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa III.
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a
faunei sălbatice. Anexa 3.
4. Cartea Roşie a Vertebratelor din România - specie
vulnerabilă (Bănărescu 2005).
5. IUCN – LC
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
Nu putem estima o mărime. Necunoscută.
Pe parcursul inventarierii din 2018 specia nu a fost
identificată din apele sitului Natura 2000. Specia este foarte
rară, fiind identificată doar în 2013 și la distanțe
semnificative de situl Natura 2000: în amonte cu 130
respectiv 600 km, și în aval cu 210 km.
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;

Nu este cazul



nesemnificativă. Atunci când mărimea populaţiei
este mică şi se poate considera ca fiind
nesemnificativa la nivel naţional
În cazul în care specia apare accidental, mărimea rămâne
nesemnificativă.
Evaluarea se face pentru prima dată

Nu există date.
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A.9.

A.10.

A.11.

A.12.

A.13.

A.14.

A.15.
A.16.

A.17.

A.18.

referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată
Metodologia de
Nu este cazul
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea
favorabilă
Raportul dintre
 ”x” – necunoscut.
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
 ”x” – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
 insuficientă – date insuficiente sau nesigure.
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei Nu este cazul
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
actuale a mărimii
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
populaţiei speciei
speciei.
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
 nu există date privind structura populaţiei.
speciei
Starea de conservare
 ”X” – necunoscută
din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
 ”x” – este necunoscută
conservare din punct
de vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 586 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

Inadecvată

Rea

Necunoscută
Nu

se

pentru

îndeplinesc
a

evalua

condiţiile
starea

de

conservare a speciei din punct de
vedere al populaţiei ca favorabilă
sau nefavorabilă - rea, sau nu
există date, sau datele existente
sunt insuficiente sau nu sunt
demne de încredere

Tabel nr. 587 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1.
Specia
2511 Gobio kessleri (Dybowski, 1862).
A.2.
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
aria naturală protejată
B.3.
Suprafaţa habitatului speciei Habitatul potențial: 2961 ha -Dunărea, canalul
în aria naturală protejată
Iezerul Mostiștea-Dunărea și apele stătătoare pe
lunca Dunării care au legătură directă cu Dunărea,
adică acele habitate care se află între Dunăre și digul
principal.
B.4.
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării
suprafaţa habitatului speciei
şi/sau modelării datelor obţinute prin
măsurători parţiale;
B.5.
Suprafaţa reevaluată a
Evaluarea se face pentru prima dată
habitatului speciei din planul
de management anterior
B.6.
Suprafaţa adecvată a
Probabil suprafața adecvată este cea potențială,
habitatului speciei în aria
descrisă la punctul B.3.
naturală protejată
B.7.
Metodologia de apreciere a
Nu este cazul. Evaluarea se bazează pe datele din
suprafeţei adecvate a
literatură și pe datele din teren.
habitatului speciei în aria
naturală protejată
B.8.
Raportul dintre suprafaţa
 ”x” – necunoscut
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9.
Tendinţa actuală a suprafeţei
 ”x” – necunoscută
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B.10.

B.11.

B.12.
B.13.

B.14.

B.15.

B.16.

B.17.

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.



necunoscută



”x” – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure.



”x” – necunoscută



”X” – necunoscută



”x” – este necunoscută



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

Tabel nr. 588 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

x (necunoscută)

Oricare

x

sau

+/-

şi

-/+

sau dacă nu există date suficiente

Tabel nr. 589 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a
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evalua starea de conservare a speciei
din punct de vedere al habitatului
speciei

ca

favorabilă

sau

nefavorabilă – rea sau nu există date
suficiente sau datele existente nu sunt
demne de încredere.
Tabel nr. 590 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
2511 Gobio kessleri (Dybowski, 1862
A.2. Tipul populaţiei speciei
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în aria naturală protejată
C.3. Tendinţa viitoare a
 ”x” – necunoscută;
mărimii populaţiei
C.4. Raportul dintre mărimea
 ”x” – necunoscut.
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
C.5. Perspectivele speciei din
 X – perspective necunoscute
punct de vedere al
populaţiei
C.6. Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
suprafeţei habitatului
speciei
C.7. Raportul dintre suprafaţa
 ”≈” – aproximativ egal,
adecvată a habitatului
Bazat pe suprafața potențială estimată
speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
C.8. Perspectivele speciei din
 X – necunoscute.
punct de vedere al
habitatului speciei
C.9. Perspectivele speciei în
 ”X” – necunoscute
viitor
C.10. Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor
C.11. Intensitatea presiunilor
actuale asupra speciei



Nu există suficiente informaţii în ceea ce
priveşte efectul impacturilor asupra speciei în
viitor.
Nu este cazul deocamdată
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C.12. Intensitatea ameninţărilor
viitoare asupra speciei
C.13. Viabilitatea pe termen
lung a speciei
C.14. Starea de conservare din
punct de vedere al
perspectivelor speciei în
viitor
C.15. Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al perspectivelor
speciei în viitor
C.16. Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al perspectivelor
speciei în viitor

Nu este cazul deocamdată




nu există suficiente informaţii pentru a aprecia
gradul de asigurare al viabilităţii pe termen lung
al speciei
”X” – necunoscută



”x” – este necunoscută



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

Tabel nr. 591 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
Sub VRSF

X

la fel/deasupra VRSF

(necunoscute)

X (necunoscute)

Necunoscute

Tabel nr. 592 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii

parametri

evaluaţi ca necunoscuţi

Tabel nr. 593 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Nu se îndeplinesc condiţiile pentru a
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evalua starea de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor
ca fiind favorabilă sau nefavorabilărea, sau nu există date, sau datele
existente sunt insuficiente sau nu
sunt demne de încredere

Tabel nr. 594 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

2511 Gobio kessleri (Dybowski, 1862


Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)



”X” – necunoscută



”x” – este necunoscută



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

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 -

Tabel nr. 595 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Doi sau mai mulţi parametri
evaluaţi ca necunoscuţi
Gymnocephalus baloni
Tabel nr. 596 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Gymnocephalus baloni (Holcík & Hensel, 1974)
Cod Eunis – 10074, cod Natura 2000 – 2555
Statutul de conservare:
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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

1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei
92/43 EEC, Anexa II și IV.
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie
1993 pentru aderarea României la Convenţia privind
conservarea vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din
Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa
III.
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a
faunei sălbatice, Anexa 3 și 4A.
4. IUCN – LC
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
Clasa 5.: 1000-5000 de exemplare
Specia este foarte rară în fluviul Dunărea. Am estimat o
populație minimă de 2961 de exemplare.
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;

Clasa C 0-2%



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

Evaluarea se face pentru prima dată. Din cauza lipsei
datelor din fluviul Dunărea am efectuat estimarea pe baza
datelor din literatura recentă (2011-2012) și considerăm că
estimarea este valabilă și în situația actuală.
Nu există date despre mărimea populației de referință însă
considerăm că estimarea populațională bazată pe datele
din literatura recentă (2011-2012) este acceptabilă ca
mărime populațională de referință și este valabilă și în
situația actuală. Nu avem date cantitative înainte de
această perioadă.
Estimare prin extrapolare pe baza datelor cantitative din
literatura recentă (2011-2012).

755

A.10.

A.11.

A.12.

A.13.

A.14.

A.15.
A.16.

A.17.

A.18.

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



”≈” – aproximativ egal,



”0” – stabilă,



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

Nu este cazul

 <5%;
Specia a fost prezentă pe mai multe decțiuni ale Dunării în
densități similare ca și în zona și în apropierea sitului. Este
foarte clar că specia este una rară în Dunăre. După
această perioadă nu am identificat niciun impact care ar fi
putut influența în mod semnificativ populația speciei.
Structura populaţiei
 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
speciei
natalitatea nu deviază de la normal;
Starea de conservare din
 ”FV” – favorabilă,
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
 ”0” – este stabilă,
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 597 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
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Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică decât

mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

de
starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.16.]
Tabel nr. 598 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
2555 Gymnocephalus baloni (Holcík & Hensel, 1974)
A.2. Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
aria naturală protejată
B.3. Suprafaţa habitatului
Suprafața habitatului speciei în sit este de 2961 ha speciei în aria naturală
Dunărea, canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea și apele
protejată
stătătoare din lunca Dunării care au legătură directă cu
Dunărea, adică acele habitate care se află între Dunăre și
digul principal).
B.4. Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului
 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
speciei
complete;
B.5. Suprafaţa reevaluată a
Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat pe datele
habitatului speciei din
din literatura recentă putem afirma că suprafața
planul de management
habitatului speciei nu s-a schimbat după perioada 2011anterior
2012.
B.6. Suprafaţa adecvată a
Suprafața adecvată este aproximativ egală cu suprafața
habitatului speciei în aria evaluată la punctul B.3.
naturală protejată
B.7. Metodologia de apreciere Estimare pe baza datelor din literatura recentă (2011a suprafeţei adecvate a
2012).
habitatului speciei în aria
naturală protejată
B.8. Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal,
adecvată a 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
 ”0” – stabilă,
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
tendinţa actuală a
complete;
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a calităţii
 ”0” – stabilă,
habitatului speciei
Calitatea datelor privind
 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
tendinţa actuală a calităţii
complete;
habitatului speciei
Tendinţa actuală globală a
 ”0” – stabilă,
habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare din
 ”FV” – favorabilă,
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
 ”0” – este stabilă,
conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 599 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 600 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută

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

Tabel nr. 601 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
Specia
2555 Gymnocephalus baloni (Holcík & Hensel,
1974)
A.2. Tipul populaţiei speciei în aria
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
naturală protejată
C.3. Tendinţa viitoare a mărimii
 ”0” – stabilă,
populaţiei
C.4. Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal,
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a speciei
C.5. Perspectivele speciei din punct
 FV – perspective bune
de vedere al populaţiei
C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei
 ”0” – stabilă,
habitatului speciei
C.7. Raportul dintre suprafaţa
 ”≈” – aproximativ egal,
adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa habitatului speciei
în viitor
C.8. Perspectivele speciei din punct
 FV – favorabile,
de vedere al habitatului speciei
C.9. Perspectivele speciei în viitor
 ”FV” – favorabile,
C.10. Efectul cumulat al
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale
impacturilor asupra speciei în
şi/sau ameninţările viitoare, vor avea în viitor un
viitor
efect cumulat mediu, semnificativ asupra speciei,
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afectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a
speciei;
Tabel nr. 602 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 603 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii parametri în stare favorabilă
Tabel nr. 604 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv

presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor [C.9.]
sunt favorabile
Tabel nr. 605 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei în

2555 Gymnocephalus baloni (Holcík & Hensel, 1974)


Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)



”FV” – favorabilă,

aria naturală protejată
D.3.

Starea globală de
conservare a speciei
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D.4.

Tendinţa stării globale de



”0” – este stabilă,

conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

Nu este cazul

conservare necunoscută
D.6.

Informaţii suplimentare

Tabel nr. 606 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toţi cei trei parametri sunt în
stare favorabilă

Gymnocephalus schraetzer
Tabel nr. 607 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758)
Cod Eunis – 512, cod Natura 2000 – 1157
Statutul de conservare:
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei
92/43 EEC, Anexa II.
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11
martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia
privind conservarea vieţii sălbatice si a habitatelor
naturale din Europa, adoptata la Berna la 19
septembrie 1979 – Anexa II.
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi a faunei sălbatice. Anexa 3.
4. IUCN - LC
A.2. Statut de prezenţă temporală a
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciilor
A.3. Mărimea populaţiei speciei în
Clasa 7.: 10.000-50.000 exemplare
aria naturală protejată
Am estimat o populație minimă de 11844 de
exemplare.
A.4. Calitatea datelor referitoare la
 medie - date estimate pe baza extrapolării
populaţia speciei din aria
şi/sau modelării datelor obţinute prin
naturală protejată
măsurători parţiale;
A.5.

Raportul dintre mărimea

Clasa C 0-2%
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A.6.

A.7.

A.8.

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

A.9.

Metodologia de apreciere a
mărimii populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
A.10. Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
A.11. Tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.12. Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.13. Magnitudinea tendinţei actuale
a mărimii populaţiei speciei
A.14. Magnitudinea tendinţei actuale
a mărimii populaţiei speciei
exprimată prin calificative

A.15. Structura populaţiei speciei
A.16. Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
A.17. Tendinţa stării de conservare



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

Evaluarea se face pentru prima dată. Considerăm că
estimarea este valabilă și în situația actuală.
Nu există date despre mărimea populației de
referință însă considerăm că estimarea populațională
bazată pe datele din literatura recentă (2007-2013)
este acceptabilă ca mărime populațională de
referință și este valabilă și în situația actuală. Nu
avem date cantitative înainte de această perioadă.
Estimare prin extrapolare pe baza datelor cantitative
din literatura recentă (2007-2013).



”≈” – aproximativ egal,



”0” – stabilă,



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

Nu este cazul
 <5%;
Din perioada 2007-2013 specia a fost prezentă pe
mai multe secțiuni ale Dunării în densități similare
ca și în zona și în apropierea sitului. După această
perioadă nu am identificat niciun impact care ar fi
putut influența în mod semnificativ populația
speciei.
 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
 ”FV” – favorabilă,


”0” – este stabilă,
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din punct de vedere al
populaţiei speciei
A.18. Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al populaţiei

Nu este cazul

Tabel nr. 608 - 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 populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este mai
mică decât mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă în aria
naturală protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura

populaţiei

pe

vârste,

mortalitatea şi natalitatea nu deviază de
la normal [A.16.]
Tabel nr. 609 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758)
A.2. Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
aria naturală protejată
B.3. Suprafaţa habitatului
Suprafața habitatului speciei în sit este de 2961 ha
speciei în aria naturală
(Dunărea, canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea și
protejată
apele stătătoare din lunca Dunării care au legătură
directă cu Dunărea, adică acele habitate care se află
între Dunăre și digul principal).
B.4. Calitatea datelor pentru
 bună - estimări statistice robuste sau
suprafaţa habitatului speciei
inventarieri complete;
B.5. Suprafaţa reevaluată a
Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat pe
habitatului speciei din
datele din literatura recentă putem afirma că
planul de management
suprafața habitatului speciei nu s-a schimbat după
anterior
perioada 2007-2013.
B.6. Suprafaţa adecvată a
Suprafața adecvată este aproximativ egală cu
habitatului speciei în aria
suprafața evaluată la punctul B.3.
naturală protejată
B.7. Metodologia de apreciere a Estimare pe baza datelor din literatura recentă
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B.8.

B.9.

B.10.

B.11.
B.12.
B.13.

B.14.

B.15.

B.16.

B.17.

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

(2007-2013).



” ≈” – aproximativ egal,



”0” – stabilă,



bună - estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;



bună (adecvată)



”0” – stabilă,



bună - estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;



”0” – stabilă,



”FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,

Nu este cazul

Tabel nr. 610 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 611 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.] este suficient
de mare şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este stabilă
sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 612 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758)
A.2. Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
aria naturală protejată
C.3. Tendinţa viitoare a mărimii
 ”0” – stabilă,
populaţiei
C.4. Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal,
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5. Perspectivele speciei din
 FV – perspective bune
punct de vedere al
populaţiei
C.6. Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
suprafeţei habitatului
speciei
C.7. Raportul dintre suprafaţa
 ”≈” – aproximativ egal,
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în viitor
C.8. Perspectivele speciei din
 FV – favorabile,
punct de vedere al
habitatului speciei
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C.9.

Perspectivele speciei în
viitor

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



”FV” – favorabile,



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

Tabel nr. 613 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 614 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii parametri în stare favorabilă

Tabel nr. 615 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv

presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor [C.9.]
sunt favorabile
Tabel nr. 616 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758)
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A.2.

Tipul populaţiei speciei în aria



Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)



”FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,

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

Nu este cazul

necunoscută
D.6

Informaţii suplimentare

Nu este cazul

Tabel nr. 617 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri sunt
în stare favorabilă
Misgurnus fossilis
Tabel nr. 618 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
Cod Eunis – 551, cod Natura 2000 – 1145
Statutul de conservare:
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei
92/43 EEC, Anexa II.
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie
1993 pentru aderarea României la Convenţia privind
conservarea vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din
Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979 –
Anexa III.
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a
faunei sălbatice, Anexa 3.
4. IUCN – LC
A.2. Statut de prezenţă temporală
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
a speciilor
A.3. Mărimea populaţiei speciei
Clasa 4.: 500-1000 de exemplare
în aria naturală protejată
Populația estimată este foarte mică și este prezentă doar
în 4 canale/brațe moarte din lunca Dunării care au
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A.4.

Calitatea datelor referitoare
la populaţia speciei din aria
naturală protejată
A.5. Raportul dintre mărimea
populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
A.6. Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
comparata cu mărimea
populaţiei naţionale
A.7. Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în planul
de management anterior
A.8. Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată
A.9. Metodologia de apreciere a
mărimii populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă
A.10. Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei actuale
A.11. Tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.12. Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.13. Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii populaţiei
speciei
A.14. Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii populaţiei

legătură directă cu Dunărea. Este posibil ca specia să
mai fie prezentă și în alte habitate, însă datorită mărimii
mici ale populațiilor respectiv metoda de viață (se
refigiează foarte repede în mâl) nu a fost identificată.
Estimăm o populație minimă de 536 de exemplare.
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Clasa C 0-2%



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

Evaluarea se face pentru prima dată.

Nu sunt disponibile date cantitative despre mărimea
populației de referință, dar cu siguranță este mult mai
mare decăt mărimea populației actuale.
Estimări bazate pe datele din literatură și pe datele din
teren.



”>>” – mult mai mare



”-” – descrescătoare,



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

Nu sunt date suficiente pentru această evaluare.



>5% (1% pe an x 5 ani) (corespunde unui
declin mare al populaţiei, dacă tendinţa este
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speciei exprimată prin
calificative
A.15. Structura populaţiei speciei

descrescătoare);


structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”U2” – nefavorabilă - rea,

A.16. Starea de conservare din

punct de vedere al populaţiei
speciei
A.17. Tendinţa stării de conservare
din punct de vedere al
 ”-” – se înrăutăţeşte,
populaţiei speciei
A.18. Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al populaţiei

Tabel nr. 619 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Declin mare echivalent unei pierderi de 5%
din populaţie în ultimii 5 ani [A.13.] sau
[A.14.]

(valoarea

este

orientativă

şi

corespunde unei pierderi de 1% pe an şi
poate diferi de la specie la specie dacă se
justifică) ŞI
mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată [A.3.]

este mai mică decât

mărimea populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală protejată
[A.8.] sau [A.10.]
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată [A.3.] este mai mică cu mai mult
de 25% faţă de mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă în aria
naturală protejată [A.8.] sau [A.10.]

Tabel nr. 620 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
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Nr
Parametri
A.1. Specia
A.2. Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată
B.3. Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată
B.4. Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului speciei
B.5. Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din planul
de management anterior
B.6. Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7.

Descriere
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
3,31 ha (3 canale mici cu legătură directă cu
Dunărea)
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Evaluarea se face pentru prima dată.

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

Metodologia de apreciere a
suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată
B.8. Raportul dintre suprafaţa
 ”>>” – mult mai mare,
adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9. Tendinţa actuală a suprafeţei
 ”-” – descrescătoare,
habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor privind
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a suprafeţei modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
B.11. Calitatea habitatului speciei
 rea
în aria naturală protejată
B.12. Tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei



”-” – descrescătoare,



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

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



”-” – descrescătoare,
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B.15. Starea de conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de conservare
din punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei



”U2” – nefavorabilă - rea,



”-” – se înrăutăţeşte,

Nu este cazul

Tabel nr. 621 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

- (descrescătoare)

-/0 sau -/- sau 0/-

Tabel nr. 622 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală
protejată

[B.3.]

este

în

mod

clar

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

Tabel nr. 623 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametri
Descriere
A.1
Specia
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
A.2.
Tipul populaţiei speciei în aria
 Populaţie permanentă
naturală protejată
(sedentară/rezidentă)
C.3.
Tendinţa viitoare a mărimii
 ”-” – descrescătoare,
populaţiei
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C.4.

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

C.5.
C.6.
C.7.

C.8.
C.9.
C.10.

Efectul cumulat al impacturilor
asupra speciei în viitor



”>>” – mult mai mare,



U2 – perspective rele



”0” – stabilă,



”>>” – mult mai mare,



U2 – nefavorabile – rele,



”U2” – nefavorabile - rele,

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

Tabel nr. 624 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
a parametrului
parametrului
parametrului
Sub VRSF

- (descrescător)

< (sub VRSF)

Rele

Tabel nr. 625 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Perspectivele speciei din punct de
vedere al populaţiei- U2
Perspectivele speciei din punct de
vedere al habitatului specie-U2
Tabel nr. 626 - 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 -

Nefavorabilă - rea

inadecvată

Impacturile,

respectiv

Necunoscută

presiunile

actuale şi ameninţările viitoare vor
avea în viitor un efect foarte mare
asupra speciei [C.10]
perspectivele speciei în viitor [C.9.]
sunt nefavorabile - rele
Tabel nr. 627 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)


Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)



”U2” – nefavorabilă - rea,



”0” – este stabilă,

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

Nu este cazul

conservare necunoscută
D.6.

Informaţii suplimentare

Nu este cazul.

Tabel nr. 628 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Unul sau mai mulţi
parametri în stare rea
Pelecus cultratus
Tabel nr. 629 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
Cod Eunis – 10030, cod Natura 2000 – 2522
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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

Statutul de conservare:
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei
92/43 EEC, Anexa II și V.
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie
1993 pentru aderarea României la Convenţia privind
conservarea vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din
Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979 –
Anexa III.
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a
faunei sălbatice, Anexa III.
4. IUCN - LC
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
Clasa 7.: 10.000-50.000 de exemplare
Estimăm o populație de cca. 1400 de exemplare. Specia
este
rară și poate fi identificată cu dificultate. Specia a fost
identificată în 2013 în zona sitului, iar bazată pe aceste
informații am estimat o populație de minim 17766 de
exemplare pe Dunăre, canalul Iezerul MostișteaDunărea și apele din lunca Dunării cu care Dunărea are
legătură directă.
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Clasa C 0-2%



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

Evaluarea se face pentru prima dată. Din cauza lipsei
datelor din fluviul Dunărea am efectuat estimarea pe
baza datelor din literatura recentă (2011-2013) și
considerăm că estimarea este valabilă și în situația
actuală.
Nu există date despre mărimea populației de referință
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referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată

A.9.

Metodologia de apreciere
a mărimii populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă
A.10. Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
A.11. Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei speciei
A.12. Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.13. Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
A.14. Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15. Structura populaţiei
speciei
A.16. Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
A.18. Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al populaţiei

însă considerăm că estimarea populațională bazată pe
datele din literatura recentă (2013) este acceptabilă ca
mărime populațională de referință și este valabilă și în
situația actuală. Nu avem date cantitative înainte de
această perioadă.
Estimare prin extrapolare pe baza datelor cantitative
din literatura recentă (2013).



”≈” – aproximativ egal,



”0” – stabilă,



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

Nu este cazul

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



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,

Nu este cazul

Tabel nr. 630 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută

Mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este mai
mică decât mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă în
aria naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura

populaţiei

pe

vârste,

mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal [A.16.]

Tabel nr. 631 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
A.2. Tipul populaţiei speciei în aria
 Populaţie permanentă
naturală protejată
(sedentară/rezidentă)
B.3.

B.4.
B.5.

B.6.
B.7.

B.8.

Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată

Suprafața habitatului speciei în sit este de
3068 ha
- partea vestică a lacului Gălățui: 107 ha
- 2961 ha: Dunărea, canalul Iezerul
Mostiștea – Dunărea, apele stătătoare din
lunca Dunării care au legătură directă cu
Dunărea, adică acele habitate care se află
între Dunăre și digul principal
Calitatea datelor pentru suprafaţa
 bună - estimări statistice robuste sau
habitatului speciei
inventarieri complete;
Suprafaţa reevaluată a habitatului
Evaluarea se face pentru prima dată, însă
speciei din planul de management
bazat pe datele din literatura recentă putem
anterior
afirma că suprafața habitatului speciei nu s-a
schimbat după perioada 2011-2013.
Suprafaţa adecvată a habitatului
Suprafața adecvată este aproximativ egală cu
speciei în aria naturală protejată
suprafața evaluată la punctul B.3.
Metodologia de apreciere a suprafeţei Estimare pe baza datelor din literatura
adecvate a habitatului speciei în aria
recentă (2007-2013).
naturală protejată
Raportul dintre suprafaţa adecvată a
 ” ≈” – aproximativ egal,
habitatului speciei şi suprafaţa
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actuală a habitatului speciei
B.9. Tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor privind tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei
B.11. Calitatea habitatului speciei în aria
naturală protejată



”0” – stabilă,



bună - estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;



bună (adecvată)

B.12. Tendinţa actuală a calităţii habitatului
speciei
B.13. Calitatea datelor privind tendinţa
actuală a calităţii habitatului speciei



”0” – stabilă,



bună - estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;

B.14. Tendinţa actuală globală a habitatului
speciei funcţie de tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei
B.15. Starea de conservare din punct de
vedere al habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de conservare din
punct de vedere al habitatului speciei
B.17. Starea de conservare necunoscută din
punct de vedere al habitatului speciei



”0” – stabilă,



”FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,

Nu este cazul

Tabel nr. 632 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 633 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.] este suficient
de mare şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este stabilă sau
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în creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11] este adecvată
pentru supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 634 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
A.2. Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
aria naturală protejată
C.3. Tendinţa viitoare a mărimii
 ”0” – stabilă,
populaţiei
C.4. Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal,
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a speciei
C.5. Perspectivele speciei din
 FV – perspective bune
punct de vedere al populaţiei
C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei
 ”0” – stabilă,
habitatului speciei
C.7. Raportul dintre suprafaţa
 ”≈” – aproximativ egal,
adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa habitatului
speciei în viitor
C.8. Perspectivele speciei din
 FV – favorabile,
punct de vedere al habitatului
speciei
C.9. Perspectivele speciei în viitor
 ”FV” – favorabile,
C.10. Efectul cumulat al
 Mediu - impacturile, respectiv presiunile
impacturilor asupra speciei în
actuale şi/sau ameninţările viitoare, vor
viitor
avea în viitor un efect cumulat mediu,
semnificativ asupra speciei, afectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a
speciei.
Tabel nr. 635 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Perspective
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parametrului

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 636 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 637 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabile - Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Principalele
presiunile

impacturi,
actuale

şi

respectiv
ameninţările

viitoare, nu vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei [C.10]
perspectivele speciei în viitor [C.9.]
sunt favorabile

Tabel nr. 638 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei în aria

Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)


Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)



”FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,

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

Nu este cazul

necunoscută

779

D.6.

Informaţii suplimentare

Nu este cazul.

Tabel nr. 639 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri sunt
în stare favorabilă
Rhodeus sericeus amarus
Tabel nr. 640 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)
Denumire actuală: Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Cod Eunis – 582, cod Natura 2000 – 1134
Este indicat folosirea denumirii de Rhodeus amarus
(Bloch, 1782).
Statutul de conservare:
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului Europei
92/43 EEC, Anexa II.
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie
1993 pentru aderarea României la Convenţia privind
conservarea vieţii sălbatice si a habitatelor naturale din
Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979 –
Anexa III.
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a
faunei sălbatice. Anexa 3.
4. IUCN - LC
A.2. Statut de prezenţă
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
temporală a speciilor
A.3. Mărimea populaţiei speciei Clasa 9.:100.000-500.000 de exemplare
în aria naturală protejată
Pe parcursul inventarierii specia a fost identificată în
multe habitate din zona sitului. Estimăm pentru apele
interioare și lunca Dunării o populație minimă de
260626 de exemplare.
Estimăm pentru Dunăre și canalul Iezerul MostișteaDunărea o populație minimă de 99209 de exemplare.
Pe baza datelor din literatura de specialitate recentă
(2007-2013) estimăm pentru Dunărea și canalul
Iezerul Mostiștea-Dunărea o populație minimă de
71064 de exemplare.
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A.4.

A.5.

A.6.

A.7.

A.8.

A.9.

A.10.

A.11.
A.12.

A.13.

A.14.

A.15.

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

A.16. Starea de conservare din



medie - date estimate pe baza extrapolării
şi/sau modelării datelor obţinute prin
măsurători parţiale;
Clasa C 0-2%



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

Evaluarea se face pentru prima dată.

Nu sunt disponibile date cantitative despre mărimea
populației de referință, dar cu siguranță este mai mare
decăt mărimea populației actuale.
Estimări bazate pe datele din literatură și pe datele din
teren.



”>” – mai mare,



”-” – descrescătoare,



medie - date estimate pe baza extrapolării
şi/sau modelării datelor obţinute prin
măsurători parţiale;
Nu sunt date suficiente din trecut.



<5%;



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”U1” – nefavorabilă - inadecvată,
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punct de vedere al
populaţiei speciei
A.17. Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei speciei
A.18. Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al populaţiei



”-” – se înrăutăţeşte,

Nu este cazul

Tabel nr. 641 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Tendinţa actuală a mărimii populaţiei
speciei este descrescătoare

Tabel nr. 642 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)
Denumire actuală: Rhodeus amarus (Bloch,
1782)
A.2. Tipul populaţiei speciei în aria
 Populaţie permanentă
naturală protejată
(sedentară/rezidentă)
B.3.

Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafaţa
habitatului speciei

Suprafața habitatului speciei în sit este de
6529 ha
- 2961 ha: Dunărea, canalul Iezerul
Mostiștea-Dunărea și apele stătătoare din
lunca Dunării care au legătură directă cu
Dunărea, adică acele habitate care se află
între Dunăre și digul principal.
- restul suprafeței: lacul Gălățui/Potcoava,
Iezerul Mostiștea, canalul de lângă
Ciocănești, o baltă de la piscicultura de la
Ciocăneși, canalul Bătrâna/Gârla Mare,
canalul între balta Mostiștea și iezerul
Mostiștea.
 medie - date estimate pe baza
extrapolării şi/sau modelării datelor
obţinute prin măsurători parţiale;
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B.5.

Suprafaţa reevaluată a habitatului
speciei din planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului
speciei în aria naturală protejată

Evaluarea se face pentru prima dată

Probabil este același suprafață ca și suprafața
evaluată în prezent, însă probabil puțin mai
mare.
B.7. Metodologia de apreciere a suprafeţei Nu este cazul. Evaluarea se bazează pe datele
adecvate a habitatului speciei în aria
din literatură și pe datele din teren.
naturală protejată
B.8. Raportul dintre suprafaţa adecvată a
 ”>” – mai mare,
habitatului speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului speciei
B.9. Tendinţa actuală a suprafeţei
 ”-” – descrescătoare,
habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor privind tendinţa
 medie - date estimate pe baza
actuală a suprafeţei habitatului
extrapolării şi/sau modelării datelor
speciei
obţinute prin măsurători parţiale;
B.11. Calitatea habitatului speciei în aria
 medie
naturală protejată
B.6.

B.12. Tendinţa actuală a calităţii habitatului
speciei
B.13. Calitatea datelor privind tendinţa
actuală a calităţii habitatului speciei



”-” – descrescătoare,



B.14. Tendinţa actuală globală a habitatului
speciei funcţie de tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei
B.15. Starea de conservare din punct de
vedere al habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de conservare din
punct de vedere al habitatului speciei
B.17. Starea de conservare necunoscută din
punct de vedere al habitatului speciei



medie - date estimate pe baza
extrapolării şi/sau modelării datelor
obţinute prin măsurători parţiale;
”-” – descrescătoare,



”U1” – nefavorabilă - inadecvată,



”0” – este stabilă,

Nu este cazul

Tabel nr. 643 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

- (descrescătoare)

-/0 sau -/- sau 0/-
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Tabel nr. 644 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Nefavorabilă - rea Necunoscută
Tendinţa actuală a calităţii habitatului
speciei este descrescătoare

Tabel nr. 645 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)
Denumire actuală: Rhodeus amarus (Bloch,
1782)
A.2. Tipul populaţiei speciei în aria
 Populaţie permanentă
naturală protejată
(sedentară/rezidentă)
C.3. Tendinţa viitoare a mărimii
 ”-” – descrescătoare,
populaţiei
C.4. Raportul dintre mărimea populaţiei
 ”>” – mai mare,
de referinţă pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei viitoare a
speciei
C.5. Perspectivele speciei din punct de
 U1 – perspective inadecvate
vedere al populaţiei
C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei
 ”0” – stabilă,
habitatului speciei
C.7. Raportul dintre suprafaţa adecvată a
 ”>” – mai mare,
habitatului speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în viitor
C.8. Perspectivele speciei din punct de
 U1 – nefavorabile – inadecvate,
vedere al habitatului speciei
C.9. Perspectivele speciei în viitor
 ”U1” – nefavorabile - inadecvate,
C.10. Efectul cumulat al impacturilor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile
asupra speciei în viitor
actuale şi/sau ameninţările viitoare, vor avea în
viitor un efect cumulat mediu, semnificativ
asupra
speciei,
afectând
semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei.
Tabel nr. 646 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
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Sub VRSF

= (stabil)

< (sub VRSF)

Inadecvate

Sub VRSF

- (descrescător)

< (sub VRSF)

Inadecvate

Tabel nr. 647 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile
Favorabile
Nefavorabile -inadecvate
Necunoscută
- rele
Tendinţa viitoare a mărimii
populaţie este descrescătoare

Tabel nr. 648 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Tendinţa viitoare a mărimii
populaţie este descrescătoare

Tabel nr. 649 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

.

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

A.2

Tipul populaţiei speciei în

.

aria naturală protejată

D.3. Starea globală de conservare



Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)



”U1” – nefavorabilă - inadecvată,



”0” – este stabilă,

a speciei
D.4. Tendinţa stării globale de
conservare a speciei
D.5. Starea globală de conservare Nu este cazul
necunoscută
D.6. Informaţii suplimentare

Nu este cazul.

Tabel nr. 650 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Starea de conservare din punct de
vedere al populaţiei specie- U1,
Starea de conservare din punct de
vedere al habitatului specie- U1,
Perspectivele speciei în viitor- U1.
Umbra krameri
Tabel nr. 651 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
Umbra krameri (Walbaum, 1792)
Cod Eunis – 8652, cod Natura 2000 – 2011
Statutul de conservare:
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului
Europei 92/43 EEC, Anexa II.
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11
martie 1993 pentru aderarea României la
Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice
si a habitatelor naturale din Europa, adoptata
la Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa II.
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi a faunei sălbatice.
4. IUCN - VU
A.2. Statut de prezenţă temporală a
 Populaţie permanentă
speciilor
(sedentară/rezidentă)
A.3.
A.4.

A.5.

A.6.

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

Minim 160 de exemplare
Clasa 3.: 100-500
 medie - date estimate pe baza
extrapolării şi/sau modelării datelor
obţinute prin măsurători parţiale;
Clasa C 0-2%



nesemnificativă. Atunci când mărimea
populaţiei este mică şi se poate
considera ca fiind nesemnificativa la
nivel naţional
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A.7.

A.8.

Mărimea reevaluată a populaţiei
estimate în planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă în aria
naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă
A.10. Raportul dintre mărimea populaţiei
de referinţă pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei actuale
A.11. Tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei
A.12. Calitatea datelor privind tendinţa
actuală a mărimii populaţiei speciei
A.13. Magnitudinea tendinţei actuale a
mărimii populaţiei speciei
A.14. Magnitudinea tendinţei actuale a
mărimii populaţiei speciei
exprimată prin calificative
A.15. Structura populaţiei speciei

Evaluarea se face pentru prima dată.

Nu sunt diponibile date cantitative despre
mărimea populației de referință, dar cu
siguranță este mult mai mare decăt mărimea
populației actuale.
Estimări bazate pe datele din literatură și pe
datele din teren.


”>>” – mult mai mare



”x” – necunoscută



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


>5%



structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea deviază de la
normal;
”U2” – nefavorabilă - rea,

A.16. Starea de conservare din punct de

vedere al populaţiei speciei
A.17. Tendinţa stării de conservare din
 ”0” – este stabilă,
punct de vedere al populaţiei speciei
A.18. Starea de conservare necunoscută
Nu este cazul
din punct de vedere al populaţiei

Tabel nr. 652 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Calitatea

habitatului

speciei

naturală protejată [B.11]

în

aria

este rea şi în

mod cert nu asigură supravieţuirea pe
termen lung a speciei
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Tabel nr. 653 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
Umbra krameri (Walbaum, 1792)
A.2. Tipul populaţiei speciei în aria
 Populaţie permanentă
naturală protejată
(sedentară/rezidentă)
B.3. Suprafaţa habitatului speciei în
0.3 ha- un singur habitat. Considerăm că
aria naturală protejată
habitatul potențial este mult mai mare.
B.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa
 medie - date estimate pe baza extrapolării
habitatului speciei
şi/sau modelării datelor obţinute prin
măsurători parţiale;
B.5. Suprafaţa reevaluată a habitatului Evaluarea se face pentru prima dată
speciei din planul de management
anterior
B.6. Suprafaţa adecvată a habitatului
Nu există informații suficiente, însă este mult
speciei în aria naturală protejată
mai mare, decât habitatul evaluat actual
B.7. Metodologia de apreciere a
Nu este cazul. Evaluarea se bazează pe datele
suprafeţei adecvate a habitatului din literatură și pe datele din teren.
speciei în aria naturală protejată
B.8. Raportul dintre suprafaţa
 ”>>” – mult mai mare,
adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului
speciei
B.9. Tendinţa actuală a suprafeţei
 ”0” – stabilă,
habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor privind tendinţa
 medie - date estimate pe baza extrapolării
actuală a suprafeţei habitatului
şi/sau modelării datelor obţinute prin
speciei
măsurători parţiale;
B.11. Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată
B.12. Tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor privind tendinţa
actuală a calităţii habitatului
speciei
B.14. Tendinţa actuală globală a
habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului speciei
B.15. Starea de conservare din punct de
vedere al habitatului speciei



rea






”-” – descrescătoare,
medie - date estimate pe baza extrapolării
şi/sau modelării datelor obţinute prin
măsurători parţiale;
”-” – descrescătoare,



”U2” – nefavorabilă - rea,

788

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



”0” – este stabilă,

Nu este cazul

Tabel nr. 654 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

- (descrescătoare)

-/0 sau -/- sau 0/-

Tabel nr. 655 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Calitatea habitatului speciei în aria naturală
protejată [B.11] este rea şi în mod cert nu
asigură supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 656 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Umbra krameri (Walbaum, 1792)
A.2. Tipul populaţiei speciei în aria
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
naturală protejată
C.3. Tendinţa viitoare a mărimii
 ”-” – descrescătoare,
populaţiei
C.4. Raportul dintre mărimea
 ”>>” – mult mai mare,
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a speciei
C.5. Perspectivele speciei din punct
 U2 – perspective rele
de vedere al populaţiei
C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei
 ”-” – descrescătoare,
habitatului speciei
C.7. Raportul dintre suprafaţa
 ”>>” – mult mai mare,
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adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului speciei în
viitor
C.8. Perspectivele speciei din punct
de vedere al habitatului speciei
C.9. Perspectivele speciei în viitor
C.10. Efectul cumulat al impacturilor
asupra speciei în viitor



U2– nefavorabile – rele,

 U2 – nefavorabile - rele,
Ridicat - impacturile, respectiv presiunile actuale
şi/sau ameninţările viitoare, vor avea în viitor un
efect cumulat ridicat asupra speciei, afectând
major viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 657 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
Sub VRSF

- (descrescător) < (sub VRSF)

Rele

Tabel nr. 658 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabile
Nefavorabile -inadecvate Nefavorabile - rele Necunoscută
Unul sau amandoi
parametri în stare rea

Tabel nr. 659 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în viitor [C.9.]
sunt nefavorabile - rele

Tabel nr. 660 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei în aria
naturală protejată

Umbra krameri (Walbaum, 1792)


Populaţie permanentă
(sedentară/rezidentă)
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D.3.

Starea globală de conservare a speciei



”U2” – nefavorabilă - rea,

D.4.

Tendinţa stării globale de conservare



”x” – este necunoscută

a speciei
D.5.

Starea globală de conservare

Nu este cazul

necunoscută
D.6.

Informaţii suplimentare

Nu este cazul.

Tabel nr. 661 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Unul sau mai mulţi parametri în stare rea

Zingel streber
Tabel nr. 662 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
Zingel streber (Siebold, 1863)
Cod Eunis – 626, cod Natura 2000 – 1160
Statutul de conservare:
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului
Europei 92/43 EEC, Anexa II
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11
martie 1993 pentru aderarea României la
Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice si a
habitatelor naturale din Europa, adoptata la
Berna la 19 septembrie 1979 – Anexa III.
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi a faunei sălbatice, Anexa 3.
4. IUCN – LC
5. Cartea Roşie a Vertebratelor din România –
specie periclitată
A.2. Statut de prezenţă temporală a
 Populaţie permanentă
speciilor
(sedentară/rezidentă)
Specia nu a fost încă identificată în sit.
A.3. Mărimea populaţiei speciei în
Clasa 8.: 50.000-100.000 de exemplare
aria naturală protejată
Am estimat o populație minimă de 86831 de
exemplare.
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A.4.

Calitatea datelor referitoare la
populaţia speciei din aria
naturală protejată

A.5.

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

A.6.

A.7.

A.8.

A.9.

A.10.

A.11.
A.12.

A.13.
A.14.

A.15.



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

Clasa C 0-2%



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

Evaluarea se face pentru prima dată. Din cauza
dificultății colectării datelor din fluviul Dunărea,
s-au făcut estimări pe baza datelor din literatura
recentă (2011-2013) și considerăm că estimarea
este valabilă și în situația actuală.
Mărimea populaţiei de referinţă Nu există date despre mărimea populației de
pentru starea favorabilă în aria referință însă considerăm că estimarea
naturală protejată
populațională bazată pe datele din literatura
recentă (2011-2013) este acceptabilă ca mărime
populațională de referință și este valabilă și în
situația actuală. Nu avem date cantitative înainte
de această perioadă.
Metodologia de apreciere a
Estimare prin extrapolare pe baza datelor
mărimii populaţiei de referinţă cantitative din literatura recentă (2011-2013).
pentru starea favorabilă
Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă pentru
 ”≈” – aproximativ egal,
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a mărimii
 ”0” – stabilă,
populaţiei speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării
tendinţa actuală a mărimii
şi/sau modelării datelor obţinute prin
populaţiei speciei
măsurători parţiale;
Magnitudinea tendinţei actuale Nu este cazul
a mărimii populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei actuale
 <5%;
a mărimii populaţiei speciei
Dacă există declin, probabil este
exprimată prin calificative
nesemnificativ.
Structura populaţiei speciei
 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea
şi natalitatea nu deviază de la normal;
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A.16. Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
A.17. Tendinţa stării de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei
A.18. Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al populaţiei



”FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,

Nu este cazul

Tabel nr. 663 - 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 populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este mai
mică decât mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă în
aria naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura

populaţiei

pe

vârste,

mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal [A.16.]

Tabel nr. 664 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Zingel streber (Siebold, 1863)
A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
 Populaţie permanentă
protejată
(sedentară/rezidentă)
B.3. Suprafaţa habitatului speciei în aria
Suprafața habitatului speciei în sit este de 2801
naturală protejată
ha (doar Dunărea, fără apele stătătoare din
lunca Dunării care au legătură directă cu
Dunărea, adică acele habitate care se află între
Dunăre și digul principal și fără canalul Iezerul
Mostiștea-Dunărea).
B.4. Calitatea datelor pentru suprafaţa
 bună - estimări statistice robuste sau
habitatului speciei
inventarieri complete;
B.5. Suprafaţa reevaluată a habitatului
Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat
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speciei din planul de management
anterior
B.6.
B.7.

B.8.

B.9.
B.10.
B.11.
B.12.
B.13.
B.14.

B.15.
B.16.
B.17.

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

pe datele din literatura recentă putem afirma că
suprafața habitatului speciei nu s-a schimbat
după perioada 2011-2013.
Suprafața adecvată este aproximativ egală cu
suprafața evaluată la punctul B.3.
Estimare pe baza datelor din literatura recentă
(2007-2013).


” ≈” – aproximativ egal,



”0” – stabilă,




bună - estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
bună (adecvată)



”0” – stabilă,




bună - estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
”0” – stabilă,



”FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,

Nu este cazul

Tabel nr. 665 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 666 - 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

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

Tabel nr. 667 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Zingel streber (Siebold, 1863)
A.2. Tipul populaţiei speciei în aria
 Populaţie permanentă
naturală protejată
(sedentară/rezidentă)
C.3.

Tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei
C.4. Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a speciei
C.5. Perspectivele speciei din punct de
vedere al populaţiei
C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei
habitatului speciei
C.7. Raportul dintre suprafaţa adecvată
a habitatului speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în viitor
C.8. Perspectivele speciei din punct de
vedere al habitatului speciei
C.9. Perspectivele speciei în viitor
C.10. 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
şi/sau ameninţările viitoare, vor avea în viitor un
efect cumulat mediu, semnificativ asupra speciei,
afectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei.
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Tabel nr. 668 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 669 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii

parametri

în

stare

favorabilă

Tabel nr. 670 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă - Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
- rea
Principalele
presiunile

impacturi,
actuale

şi

respectiv
ameninţările

viitoare, nu vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei [C.10]
perspectivele speciei în viitor [C.9.] sunt
favorabile

Tabel nr. 671 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei în

Zingel streber (Siebold, 1863)


Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)



”FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,

aria naturală protejată
D.3.

Starea globală de conservare
a speciei

D.4.

Tendinţa stării globale de
conservare a speciei
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D.5.

Starea globală de conservare

Nu este cazul

necunoscută
D.6.

Informaţii suplimentare

Nu este cazul.

Tabel nr. 672 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă
Zingel zingel
Tabel nr. 673 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
Zingel zingel (Linnaeus, 1766)
Cod Eunis – 627, cod Natura 2000 – 1159
Statutul de conservare:
1. Directiva Habitate – Directiva Consiliului
Europei 92/43 EEC, Anexa V.
2. Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11
martie 1993 pentru aderarea României la
Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice si a
habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna
la 19 septembrie 1979 – Anexa III.
3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale
protejate,
conservarea
habitatelor
naturale, a florei şi a faunei sălbatice, anexa 4A,
5A.
4. IUCN – LC
A.2. Statut de prezenţă temporală a
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciilor
A.3. Mărimea populaţiei speciei în
Clasa 6.: 5.000-10.000 de exemplare
aria naturală protejată
Am estimat o populație minimă de aproximativ
8403 de exemplare.
A.4. Calitatea datelor referitoare la
 medie - date estimate pe baza extrapolării
populaţia speciei din aria
şi/sau modelării datelor obţinute prin
naturală protejată
măsurători parţiale;
A.5. Raportul dintre mărimea
Clasa C 0-2%
populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
A.6. Mărimea populaţiei speciei în
 nesemnificativă. Atunci când mărimea
aria naturală protejată
populaţiei este mică şi se poate considera
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A.7.

A.8.

A.9.

A.10.

A.11.
A.12.

A.13.
A.14.

A.15.
A.16.
A.17.

A.18.

comparata cu mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în planul de
management anterior

ca fiind nesemnificativa la nivel naţional

Evaluarea se face pentru prima dată. Datorită
dificultății colectării datelor din fluviul Dunărea,
am efectuat estimarea pe baza datelor din literatura
recentă (2011-2013) și considerăm că estimarea
este valabilă și în situația actuală.
Mărimea populaţiei de referinţă Nu există date despre mărimea populației de
pentru starea favorabilă în aria referință
însă
considerăm
că
estimarea
naturală protejată
populațională bazată pe datele din literatura
recentă (2011-2013) este acceptabilă ca mărime
populațională de referință și este valabilă și în
situația actuală. Nu avem date cantitative înainte
de această perioadă.
Metodologia de apreciere a
Estimare prin extrapolare pe baza datelor
mărimii populaţiei de referinţă cantitative din literatura recentă (2011-2013).
pentru starea favorabilă
Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă pentru
 ”≈” – aproximativ egal,
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a mărimii
 ”0” – stabilă,
populaţiei speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării
tendinţa actuală a mărimii
şi/sau modelării datelor obţinute prin
populaţiei speciei
măsurători parţiale;
Magnitudinea tendinţei actuale Nu este cazul
a mărimii populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei actuale
 <5%;
a mărimii populaţiei speciei
Dacă există declin, probabil este
exprimată prin calificative
nesemnificativ în momentul de față.
Structura populaţiei speciei
 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea
şi natalitatea nu deviază de la normal;
Starea de conservare din punct
 ”FV” – favorabilă,
de vedere al populaţiei speciei
Tendinţa stării de conservare
 ”0” – este stabilă,
din punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al populaţiei
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Tabel nr. 674 - 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 populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este mai
mică decât mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă în
aria naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura

populaţiei

pe

vârste,

mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal [A.16.]

Tabel nr. 675 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
Zingel zingel (Linnaeus, 1766)
A.2. Tipul populaţiei speciei în aria
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
naturală protejată
B.3. Suprafaţa habitatului speciei în Suprafața habitatului speciei în sit este de 2801 ha
aria naturală protejată
(doar Dunărea, fără apele stătătoare din lunca
Dunării care au legătură directă cu Dunărea, adică
acele habitate care se află între Dunăre și digul
principal și fără canalul Iezerul MostișteaDunărea).
B.4. Calitatea datelor pentru
 bună - estimări statistice robuste sau
suprafaţa habitatului speciei
inventarieri complete;
B.5. Suprafaţa reevaluată a
Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat pe
habitatului speciei din planul de datele din literatura recentă putem afirma că
management anterior
suprafața habitatului speciei nu s-a schimbat după
perioada 2011-2013.
B.6. Suprafaţa adecvată a
Suprafața adecvată este aproximativ egală cu
habitatului speciei în aria
suprafața evaluată la punctul B.3.
naturală protejată
B.7. Metodologia de apreciere a
Estimare pe baza datelor din literatura recentă
suprafeţei adecvate a
(2007-2013).
habitatului speciei în aria
naturală protejată
B.8. Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal,
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adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului
speciei
B.9. Tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei
B.10. Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată
B.12. Tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei
B.13. Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală globală a
habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de
tendinţa calităţii habitatului
speciei
B.15. Starea de conservare din punct
de vedere al habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de conservare
din punct de vedere al
habitatului speciei
B.17. Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei



”0” – stabilă,



bună - estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;



bună (adecvată)



”0” – stabilă,



bună - estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;



”0” – stabilă,



”FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,

Nu este cazul

Tabel nr. 676 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 677 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.] este suficient
de mare şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este stabilă
sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung

Tabel nr. 678 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Zingel zingel (Linnaeus, 1766)
A.2. Tipul populaţiei speciei în aria
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
naturală protejată
C.3. Tendinţa viitoare a mărimii
 ”0” – stabilă,
populaţiei
C.4. Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal,
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a speciei
C.5. Perspectivele speciei din punct
 FV – perspective bune
de vedere al populaţiei
C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei
 ”0” – stabilă,
habitatului speciei
C.7. Raportul dintre suprafaţa
 ”≈” – aproximativ egal,
adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului speciei în
viitor
C.8. Perspectivele speciei din punct
 FV – favorabile,
de vedere al habitatului speciei
C.9. Perspectivele speciei în viitor
 ”FV” – favorabile,
C.10. Efectul cumulat al impacturilor Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale
asupra speciei în viitor
şi/sau ameninţările viitoare, vor avea în viitor un
efect cumulat mediu, semnificativ asupra speciei,
afectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a
speciei.
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Tabel nr. 679 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 680 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în stare favorabilă

Tabel nr. 681 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele

speciei

în

viitor

[C.9.] sunt favorabile

Tabel nr. 682 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

A.2

Tipul populaţiei speciei în aria naturală

Zingel zingel (Linnaeus, 1766)


Populaţie permanentă
(sedentară/rezidentă)

D.3. Starea globală de conservare a speciei



”FV” – favorabilă,

D.4. Tendinţa stării globale de conservare a speciei



”0” – este stabilă,

protejată

D.5. Starea globală de conservare necunoscută

Nu este cazul

D.6. Informaţii suplimentare

Nu este cazul.
802

Tabel nr. 683 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toţi cei trei parametri sunt în
stare favorabilă

Eudontomyzon mariae
Tabel nr. 684 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Eudontomyzon mariae (Berg 1931)
Cod Eunis – 8670, cod Natura 2000 – 2484
Statut de protecţie:
1. Directiva Habitate – Directiva
Consiliului Europei 92/43 EEC, Anexa II.
2. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi a faunei
sălbatice.
3. Legea nr. 13 din 1993 anexa III (prin
care România este parte a Convenţiei de la
Berna).
4. Conform listei IUCN este încadrată în
categoria cu risc scăzut (Least ConcernLC). Se precizează faptul că se suspectează
un ușor declin al populațiilor speciei
datorită dezvoltării economice.
5. Figurează în Cartea Roșie a
Vertebratelor din România ca fiind o
specie critic periclitată.
A.2 Statut de prezenţă temporală a
 Populaţie permanentă
speciilor
(sedentară/rezidentă)
A.3

A.4

Mărimea populaţiei speciei în aria Clasa 7. 10.000 – 50.000 exemplare
naturală protejată
Pe baza datelor colectate estimăm o
populație minimă de 32.538 de exemplare,
iar pe baza datelor din literatura recentă
(2011-2013) estimăm o populație minimă
de 23.688 de exemplare.
Calitatea datelor referitoare la
 medie - date estimate pe baza
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

A.13
A.14

A15

populaţia speciei din aria naturală
extrapolării şi/sau modelării datelor
protejată
obţinute prin măsurători parţiale;
Raportul dintre mărimea populaţiei Clasa C 0-2%
speciei în aria naturală protejată şi
mărimea populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei speciei în aria
 nesemnificativă. Atunci când
naturală protejată comparata cu
mărimea populaţiei este mică şi se
mărimea populaţiei naţionale
poate considera ca fiind
nesemnificativa la nivel naţional
Mărimea reevaluată a populaţiei Evaluarea se face pentru prima dată.
estimate în planul de management Estimarea populației la nivelul sitului pe
anterior
baza literaturii recente arată că estimarea
actuală este destul de aproape de datele
istorice, chiar dacă la estimarea pe baza
literaturii s-au folosit și date din apropierea
sitului.
Mărimea populaţiei de referinţă Nu există date clare despre mărimea
pentru starea favorabilă în aria populației de referință, însă bazat pe datele
naturală protejată
din literatura recentă, putem afirma că față
de perioada 2011-2013 mărimea populației
actuale nu s-a schimbat significant.
Populația actuală este aprox. la același
nivel ca și în perioada 2011-2013. Nu
avem date cantitative înainte de această
perioadă.
Metodologia de apreciere a mărimii Estimare prin extrapolare pe baza datelor
populaţiei de referinţă pentru starea cantitative din literatura recentă (2011favorabilă
2013).
Raportul dintre mărimea populaţiei
de referinţă pentru starea favorabilă
 ”≈” – aproximativ egal,
şi mărimea populaţiei actuale
Tendinţa
actuală
a
mărimii
 ”0” – stabilă,
populaţiei speciei
Calitatea datelor privind tendinţa
 medie - date estimate pe baza
actuală a mărimii populaţiei speciei
extrapolării şi/sau modelării datelor
obţinute prin măsurători parţiale;
Magnitudinea tendinţei actuale a Nu este cazul
mărimii populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei actuale a
 <5%;
mărimii populaţiei speciei exprimată
Declinul deocamdată este
prin calificative
nesemnificativă.
Structura populaţiei speciei
 structura populaţiei pe vârste,
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mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal;
”FV” – favorabilă,

A.16 Starea de conservare din punct de

vedere al populaţiei speciei
A.17 Tendinţa stării de conservare din
 ”0” – este stabilă,
punct de vedere al populaţiei speciei
A.18 Starea de conservare necunoscută Nu este cazul
din punct de vedere al populaţiei

Tabel nr. 685 - 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 populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este mai
mică decât mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă în
aria naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura

populaţiei

pe

vârste,

mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal [A.16.]

Tabel nr. 686 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
2484 Eudontomyzon mariae
A.2. Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
aria naturală protejată
B.3
Suprafaţa habitatului
Suprafața habitatului speciei în sit este de 2961 ha speciei în aria naturală
Dunărea, canalul Iezerul Mostiștea-Dunărea și apele
protejată
stătătoare din lunca Dunării care au legătură directă cu
Dunărea, adică acele habitate care se află între Dunăre și
digul principal.
B.4
Calitatea datelor pentru
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
suprafaţa habitatului
complete;
speciei
B.5
Suprafaţa reevaluată a
Evaluarea se face pentru prima dată, însă bazat pe datele
habitatului speciei din
din literatura recentă putem afirma că suprafața
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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

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 al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei

habitatului speciei nu s-a schimbat după perioada 20112013.
Suprafața adecvată este aproximativ egală cu suprafața
evaluată la punctul B.3. Probabil dacă mai multe habitate
din lunca Dunării ar avea conectivitate directă cu
Dunărea, habitatul speciei ar putea crește, mai ales
habitele de reproducere și de creștere pentru larve.
Estimare pe baza datelor colectate din teren pe parcursul
anului 2018 și pe baza datelor din literatura recentă
(2011-2013).


” ≈” – aproximativ egal,



”0” – stabilă,



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;



bună (adecvată)



”0” – stabilă,



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;



”0” – stabilă,



”FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,
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B.17

Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Nu este cazul

Tabel nr. 687 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 688 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
–inadecvată
rea
Suprafaţa

habitatului

speciei

în

aria

naturală protejată [B.3.] este suficient de
mare şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în aria naturală
protejată [B.11]

este adecvată pentru

supravieţuirea pe termen lung a speciei

Tabel nr. 689 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
2484 Eudontomyzon mariae
A.2. Tipul populaţiei speciei în aria
 Populaţie permanentă
naturală protejată
(sedentară/rezidentă)
C.3. Tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei
C.4. Raportul dintre mărimea populaţiei
de referinţă pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei viitoare a speciei
C.5. Perspectivele speciei din punct de
vedere al populaţiei
C.6. Tendinţa viitoare a suprafeţei
habitatului speciei



”0” – stabilă,



”≈” – aproximativ egal,



FV – perspective bune



”0” – stabilă,
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C.7. Raportul dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în viitor
C.8. Perspectivele speciei din punct de
vedere al habitatului speciei
C.9. Perspectivele speciei în viitor
C.10. Efectul cumulat al impacturilor
asupra speciei în viitor



”≈” – aproximativ egal,



FV – favorabile,




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

Tabel nr. 690 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 691 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 692 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
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[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Tabel nr. 693 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1. Specia
A.2. Tipul populaţiei speciei

2484 Eudontomyzon mariae (Berg 1931)


Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)



”FV” – favorabilă,



”0” – este stabilă,

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

Nu este cazul

conservare necunoscută
D.6. Informaţii suplimentare

Nu este cazul

Tabel nr. 694 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

6.1.2 Herpetofaună
Emys orbicularis
Tabel nr. 695 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
1220 Emys orbicularis (L., 1758)
Țestoasă de apă/de baltă
Directiva Habitate: Anexele IIb, IVb
Convenţia de la Berna – Anexa II – Specii strict
A.1 Specia
protejate.
OUG 57/2007 – Anexa 3 și 4 (Legea 49/2011) –
Specii de plante şi de animale a căror conservare
necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi
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A.2
A.3
A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

A.13
A.14

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

a ariilor de protecţie specială avifaunistică
Categorie IUCN: NT
Cartea Roșie a Vertebratelor României: VU
Populaţie permanentă (sedentară)
Clasa 4: interval 500-1000
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
0-2%, corespunzătoare clasei „C” din formularul
standard Natura 2000.

semnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.
Nu există date suficiente referitoare la specie pentru
a se estima populația de referință.

Nu este cazul.

”≈” – aproximativ egal

x – necunoscută
insuficientă – date insuficiente sau nesigure

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
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speciei exprimată prin
calificative

A.15 Structura populaţiei speciei

Starea de conservare din
A.16 punct de vedere al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de conservare
A.17 din punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct de
vedere al populaţiei

populaţiei speciei.
Cel puțin aparent, structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază de la normal.
Specia este în mod cert numeroasă în sit, putând fi
observat un raport echilibrat între sexe și un număr
destul de mare de juvenili și subadulți de talii
diferite (ținând cont și de detectabilitatea redusă a
acestora); nu am observat o mortalitate suspectă
(cadavre numeroase, puncte de mortalitate sporită pitfall, mortalitate în trafic etc.), nici semne de
morbiditate, dimpotrivă, se observă și exemplare
foarte bătrâne – acestea permit a putea aprecia că
structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal.
”FV” – favorabilă

x – este necunoscută

Nu este cazul.

Tabel nr. 696 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea Necunoscută
Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu este mai mică decât
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.16.]
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Bombina bombina
Tabel nr. 697 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
1188 Bombina bombina (L., 1758)
Buhai de baltă/izvoraș cu burta roșie
Directiva Habitate: Anexele IIb, IVb
Convenţia de la Berna – Anexa II – Specii strict protejate.
OUG 57/2007 – Anexa 3 și 4 (Legea 49/2011) – Specii de
A.1 Specia
plante şi de animale a căror conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială
avifaunistică
Categorie IUCN: LC
Cartea Roșie a Vertebratelor României: NT
Carpathian List of Endangered Species: EN
Statut de prezenţă
Populaţie permanentă (sedentară)
A.2
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei Clasa 5: interval 1000-5000
A.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării
referitoare la
datelor obţinute prin măsurători parţiale
A.4 populaţia speciei din
aria naturală
protejată
Raportul dintre
0-2%, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard
mărimea populaţiei
Natura 2000.
speciei în aria
A.5
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei semnificativă
speciei în aria
naturală protejată
A.6
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
a populaţiei estimate se face pentru prima dată.
A.7 în planul de
management
anterior
A.8 Mărimea populaţiei Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
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A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

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

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.

Structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal.
Specia este în mod cert numeroasă în sit, putând fi observat un
raport echilibrat între sexe și un număr destul de mare de
juvenili și subadulți de talii diferite (ținând cont și de
detectabilitatea redusă a acestora); s-a observat reproducerea
cu succes în mai multe puncte în cursul anului 2018; nu am
observat o mortalitate suspectă (cadavre numeroase, puncte de
mortalitate sporită - pitfall, mortalitate în trafic etc.), nici
semne de morbiditate – acestea permit a putea aprecia că
structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal.
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Starea de conservare ”FV” – favorabilă
A.16 din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de
x – este necunoscută
conservare din punct
A.17
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
A.18
punct de vedere al
populaţiei
Tabel nr. 698 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.16.]

Tabel nr. 699 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
1220 Emys orbicularis (L., 1758)
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
Suprafața habitatului favorabil pentru specie este apreciat la
habitatului speciei
circa 70% din suprafața totală a SCI-ului, adică 8062,56 ha;
B.3
în aria naturală
totuși, numai circa 10% din această arie (circa 800 ha) pot fi
protejată
considerate a constitui habitat optimal (de maximă densitate).
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării
B.4 pentru suprafaţa
datelor obţinute prin măsurători parţiale
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

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

”x” – necunoscută

Nu este cazul.

”>” – mai mare

”0” – stabilă

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

bună (adecvată)

”0” – stabilă

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

”0” – stabilă
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speciei
Starea de conservare ”FV” – favorabilă
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
Nu este cazul.
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Tabel nr. 700 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 701 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare (70% din sit,
circa 7% habitat optimal) şi
tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a specie (dovedit de
abundența relative ridicată în
punctele cu habitat optimal).
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Tabel nr. 702 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
1220 Emys orbicularis (L., 1758)
Tipul populaţiei speciei în Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2.
aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a
”x” – necunoscută
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
”x” – necunoscută
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din
X – perspective necunoscute
C.5 punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
”x” – necunoscută
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa
”x” – necunoscut
adecvată a habitatului
C.7 speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din
X – necunoscute
C.8 punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
”X” – necunoscute
C.9
viitor
Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
Efectul cumulat al
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
C.10 impacturilor asupra
sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând
speciei în viitor
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei
Tabel nr. 703 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
Necunoscută

Necunoscută

Necunoscute

Necunoscute
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Tabel nr. 704 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Perspective necunoscute
din punct de vedere a
populației.
Perspective necunoscute
din punct de vedere al
habitatului.

Tabel nr. 705 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 706 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

1220 Emys orbicularis (L., 1758)

A.2.

Tipul populaţiei

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată
D.3.

Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

Nu este cazul.
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globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

Nu este cazul.

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 707 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Doi parametri sunt în stare
favorabilă, iar perspectivele
specie

în

viitor

sunt

necunoscute

Bombina bombina
Tabel nr. 708 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
1188 Bombina bombina (L., 1758)
Buhai de baltă/izvoraș cu burta roșie
Directiva Habitate: Anexele IIb, IVb
Convenţia de la Berna – Anexa II – Specii strict protejate.
OUG 57/2007 – Anexa 3 și 4 (Legea 49/2011) – Specii de
A.1 Specia
plante şi de animale a căror conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială
avifaunistică
Categorie IUCN: LC
Cartea Roșie a Vertebratelor României: NT
Carpathian List of Endangered Species: EN
Statut de prezenţă
Populaţie permanentă (sedentară)
A.2
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei Clasa 5: interval 1000-5000
A.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării
A.4
referitoare la
datelor obţinute prin măsurători parţiale
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populaţia speciei din
aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria
A.5
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
A.6
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată
a populaţiei estimate
A.7 în planul de
management
anterior
Mărimea populaţiei
de referinţă pentru
A.8 starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
A.9 populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
A.10
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa
A.12
actuală a mărimii
populaţiei speciei

0-2%, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard
Natura 2000.

semnificativă

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

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

Nu este cazul.

”≈” – aproximativ egal

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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Magnitudinea
tendinţei actuale a
A.13
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea
tendinţei actuale a
A.14 mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura populaţiei
speciei

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 pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal.
Specia este în mod cert numeroasă în sit, putând fi observat un
raport echilibrat între sexe și un număr destul de mare de
juvenili și subadulți de talii diferite (ținând cont și de
detectabilitatea redusă a acestora); s-a observat reproducerea
cu succes în mai multe puncte în cursul anului 2018; nu am
observat o mortalitate suspectă (cadavre numeroase, puncte de
mortalitate sporită - pitfall, mortalitate în trafic etc.), nici
semne de morbiditate – acestea permit a putea aprecia că
structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal.
”FV” – favorabilă

Starea de conservare
A.16 din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de
x – este necunoscută
conservare din punct
A.17
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
A.18
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 709 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
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starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.16.]

Tabel nr. 710 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
1188 Bombina bombina (L., 1758)
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafața habitatului favorabil pentru speciei este apreciat la
Suprafaţa
circa 40% - 45% din suprafața totală a SCI-ului, adică la circa
habitatului speciei
B.3
5000 ha; totuși, numai circa 10% din această arie (circa 500 ha)
în aria naturală
pot fi considerate a constitui habitat optimal (de maximă
protejată
densitate).
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării
B.4 pentru suprafaţa
datelor obţinute prin măsurători parţiale
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 ”x” – necunoscută.
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Metodologia de
Nu este cazul.
apreciere a
suprafeţei adecvate
B.7
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
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

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

bună (adecvată)

”0” – stabilă

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

”0” – stabilă

”FV” – favorabilă

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Tabel nr. 711 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 712 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare (40% din sit,
circa 4% habitat optimal) şi
tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a specie.

Tabel nr. 713 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
Specia
1188 Bombina bombina (L., 1758)
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2.
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa viitoare a ”x” – necunoscută
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
”x” – necunoscută
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
X – perspective necunoscute
C.5
speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a ”x” – necunoscută
C.6
suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
”x” – necunoscut
C.7
suprafaţa adecvată
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C.8

C.9
C.10

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

X – necunoscute

”X” – necunoscute
Nu există suficiente informaţii în ceea ce priveşte efectul
impacturilor asupra speciei în viitor.

Tabel nr. 714 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
Necunoscută

Necunoscută

Necunoscute

Necunoscute

Tabel nr. 715 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Perspective necunoscute din
punct de vedere a populației.
Perspective necunoscute din
punct de vedere al habitatului.

Tabel nr. 716 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Nu se îndeplinesc condiţiile
pentru a evalua starea de
conservare a speciei din
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punct

de

perspectivelor

vedere
ca

al
fiind

favorabilă sau nefavorabilărea, sau nu există date, sau
datele

existente

sunt

insuficiente.

Tabel nr. 717 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

1188 Bombina bombina (L., 1758)

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

în aria naturală protejată
D.3.

Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării globale

Nu este cazul.

de conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

Nu este cazul.

conservare necunoscută
D.6.

Informaţii suplimentare

-

Tabel nr. 718 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Un

parametru

este

necunoscut şi ceilalţi în
stare favorabilă

Triturus dobrogicus
Tabel nr. 719 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
1993 Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)
A.1 Specia
Tritonul dunărean, tritonul cu creastă dobrogean
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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

Directiva Habitate: Anexa IIb
Convenţia de la Berna – Anexa II – Specii strict protejate.
OUG 57/2007 – Anexa 3 (Legea 49/2011) – Specii de plante
şi de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor
speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială
avifaunistică
Categorie IUCN: NT
Cartea Roșie a Vertebratelor României: EN
Carpathian List of Endangered Species: VU
Populaţie permanentă (sedentară)

Clasa 3: interval 100-500

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

0-2%, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard
Natura 2000.

semnificativă

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

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

Nu este cazul.
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A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

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

”>” – 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 populaţiei.
În trecut (2007) s-a observat în zonă un raport echilibrat între
sexe și un număr destul de mare de juvenili și subadulți de talii
diferite (ținând cont și de detectabilitatea redusă a acestora),
precum și reproducerea cu succes; în 2018 numărul redus de
Structura populaţiei
A.15
exemplare observate nu permite acest gen de aprecieri. Nu am
speciei
observat o mortalitate suspectă (cadavre numeroase, puncte de
mortalitate sporită - pitfall, mortalitate în trafic), nici semne de
morbiditate. Totuși, situația nu permite asprecierea faptului că
structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal, în prezent.
Starea de conservare ”U1” – nefavorabilă-inadecvată
A.16 din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de
x – este necunoscută
A.17 conservare din punct
de vedere al
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populaţiei speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
A.18
punct de vedere al
populaţiei
Tabel nr. 720 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Nu se poate aprecia că structura
populaţiei

pe

vârste,

mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.16.]

Tabel nr. 721 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
1993 Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafața habitatului favorabil pentru speciei este apreciat la
Suprafaţa
circa 20% - 30% din suprafața totală a SCI-ului, adică la circa
habitatului speciei
B.3
2300-3400 ha; totuși, a fost observat efectiv doar în două
în aria naturală
puncte, ambele în lunca inundabilă a Dunării și densitatea
protejată
speciei este în mod evident foarte mică peste tot.
Calitatea datelor
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
B.4 pentru suprafaţa
măsurători prin eşantionare;
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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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
Calitatea datelor
privind tendinţa
B.13
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
B.14 speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa

”x” – necunoscută

Nu este cazul.

”x” – necunoscut

”0” – stabilă

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

”x” – necunoscută
Nu putem evalua dacă la ora actuală habitatul nu suferă de
prezența unor specii invazive precum Perccottus glenii, care să
fie răspunzătoare, cel puțin în parte, de densitatea foarte redusă.
Ar putea exista și alte probleme, legate de îngustimea zonei
inundabile după îndiguirile din perioada comunistă, care fac ca
regimul stagnării apelor în urma inundațiilor să fie afectat.
”x” – necunoscută

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

”x” – necunoscută

830

calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare ”U1” – nefavorabilă-inadecvată
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
Nu este cazul.
conservare din
B.16
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Tabel nr. 722 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
x (necunoscută)

B9 – 0, B12 - X

Tabel nr. 723 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.] este suficient
de mare (20%-30% din sit) și tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în creştere
Dar nu putem aprecia că calitatea
habitatului speciei în aria naturală
protejată [B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung a
specie.

Tabel nr. 724 - 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
A.2.
C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8
C.9
C.10

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

1993 Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

”x” – necunoscută
”x” – necunoscută

X – perspective necunoscute

”x” – necunoscută

”x” – necunoscut

X – necunoscute

”X” – necunoscute
Nu există suficiente informaţii în ceea ce priveşte efectul
impacturilor asupra speciei în viitor.

Tabel nr. 725 - 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
Necunoscută

Necunoscută

Necunoscute

Necunoscute
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Tabel nr. 726 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Perspective

necunoscute

din

punct de vedere a populației.
Perspective

necunoscute

din

punct de vedere al habitatului.

Tabel nr. 727 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Nu se îndeplinesc condiţiile
pentru

a

evalua

starea

de

conservare a speciei din punct de
vedere al perspectivelor ca fiind
favorabilă sau nefavorabilă-rea
sau nu există date sau datele
existente sunt insuficiente.

Nr

Tabel nr. 728 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

1993 Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)

A.2.

Tipul populaţiei

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria naturală
protejată
D.3.

Starea globală de

”U1” – nefavorabilă-inadecvată

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării globale

”x” – este necunoscută

de conservare a
speciei
D.5.

Starea globală de

Nu este cazul.
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conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 729 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Un parametru este necunoscut
şi

ceilalţi

doi

în

stare

nefavorabilă-inadecvată.

Hyla arborea
Tabel nr. 730 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
1203 Hyla arborea (L., 1758)
Buhai de baltă/izvoraș cu burta roșie
Directiva Habitate: Anexa IV
Convenţia de la Berna – Anexa II – Specii strict protejate.
OUG 57/2007 – Anexa 4 (Legea 49/2011) – Specii de plante şi
de animale care necesită o protecție strictă
Categorie IUCN: LC
Cartea Roșie a Vertebratelor României: VU
A.2. Statut de prezenţă
Populaţie permanentă (sedentară)
temporală a
speciilor
A.3. Mărimea populaţiei Necunoscută, posibil clasa 1 (10-50) adulți
speciei în aria
naturală protejată
A.4. Calitatea datelor
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
referitoare la
măsurători prin eşantionare
populaţia speciei din
aria naturală
protejată
A.5. Raportul dintre
0-2%, corespunzătoare clasei „C” din formularul standard
mărimea populaţiei Natura 2000.
speciei în aria
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
834

A.6.

A.7.

A.8.

A.9.

A.10.

A.11.

A.12.

A.13.

A.14.

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

Probabil nesemnificativă

Evaluarea se face pentru prima dată.

Nu există date.

Nu este cazul



”x” – necunoscut.



”x” – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

Nu este cazul



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.
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A.15.
A.16.

A.17.

A.18.

prin calificative
Structura populaţiei
 nu există date privind structura populaţiei.
speciei
Starea de conservare
 ”X” – necunoscută
din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de
 ”x” – este necunoscută
conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare Nu este cazul
necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 731 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Nu

sunt

date

suficiente –specia nu a
fost

identificată

în

teren.

Tabel nr. 732 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
1203 – Hyla arborea
A.2. Tipul populaţiei
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria naturală
protejată
B.3. Suprafaţa habitatului
Suprafața habitatului favorabil pentru speciei este apreciat la
speciei în aria naturală practic 100% din suprafața RN Ostrovul Haralambie (39,67 ha).
protejată
B.4. Calitatea datelor pentru
 slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
suprafaţa habitatului
măsurători prin eşantionare;
speciei
B.5. Suprafaţa reevaluată a Evaluarea se face pentru prima dată
habitatului speciei din
planul de management
anterior
836

B.6.

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală protejată
B.7. Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată
B.8. Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9. Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
B.10. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
B.11. Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată
B.12. Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei
B.13. Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
B.14. Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15. Starea de conservare
din punct de vedere al
habitatului speciei
B.16. Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al habitatului
speciei

39,67 ha (aria totală a RN Ostrovul Haralambie)

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



”x” – necunoscut



”0” – stabilă



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



necunoscută



”x” – necunoscută



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



”x” – necunoscută



”X” – necunoscută



”x” – este necunoscută
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B.17. Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei



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

Tabel nr. 733 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

x (necunoscută)

nu există date suficiente

Tabel nr. 734 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Nu sunt îndeplinite condiţiile
pentru a evalua starea de
conservare a speciei din punct
de vedere al habitatului speciei
ca

favorabilă

sau

nefavorabilă – rea sau nu există
date

suficiente

sau

datele

existente nu sunt demne de
încredere.

Tabel nr. 735 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametri
Descriere
A.1 Specia
1203 – Hyla arborea
A.2. Tipul populaţiei speciei
 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
în aria naturală protejată
C.3. Tendinţa viitoare a
 ”x” – necunoscută;
mărimii populaţiei
C.4. Raportul dintre mărimea
 ”x” – necunoscut.
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
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viitoare a speciei
C.5. Perspectivele speciei din
 X – perspective necunoscute
punct de vedere al
populaţiei
C.6. Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
suprafeţei habitatului
speciei
C.7. Raportul dintre suprafaţa
 ”≈” – aproximativ egal,
adecvată a habitatului
Bazat pe suprafața potențială estimată
speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
C.8. Perspectivele speciei din
 X – necunoscute.
punct de vedere al
habitatului speciei
C.9. Perspectivele speciei în
 ”X” – necunoscute
viitor
C.10. Efectul cumulat al
 Nu există suficiente informaţii în ceea ce priveşte
impacturilor asupra
efectul impacturilor asupra speciei în viitor.
speciei în viitor
Tabel nr. 736 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
Sub VRSF

X

la fel/deasupra VRSF

(necunoscute)

X (necunoscute)

Necunoscute

Tabel nr. 737 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual

Favorabile

Nefavorabile -

Nefavorabile -

inadecvate

rele

Necunoscută
Ambii

parametri

evaluaţi ca necunoscuţi

Tabel nr. 738 - 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 -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută
Nu

se

pentru

îndeplinesc
a

evalua

condiţiile
starea

de

conservare a speciei din punct de
vedere al perspectivelor ca fiind
favorabilă sau nefavorabilă-rea,
sau nu există date, sau datele
existente sunt insuficiente sau nu
sunt demne de încredere

Nr

Tabel nr. 739 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

1203 – Hyla arborea


Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)



”X” – necunoscută



”x” – este necunoscută



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

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

Tabel nr. 740 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută
Doi sau mai mulţi parametri
evaluaţi ca necunoscuţi

6.1.3 Avifaună
6.1.3.1 Rezervația naturală Ostrovul Haralambie
Alcedo atthis
Tabel nr. 741 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A229 Alcedo atthis
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Statut de prezenţă
aria naturală protejată pentru reproducere)
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
Mărimea populaţiei
 Clasa 0: 1-5 perechi
A.3 speciei în aria naturală
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
A.8 Mărimea populaţiei de
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
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referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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

aria naturală protejată pentru reproducere);
 Clasa 0: 1-5 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Clasa 1: 10-50 indivizi
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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Tabel nr. 742 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din
punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 743 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei
din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Alcedo atthis A229
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în
aria naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
B.7 adecvate a habitatului
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
speciei în aria naturală specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre
 ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9
suprafeţei habitatului
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 744 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului
speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 745 - 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

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

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 746 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Alcedo atthis A229
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/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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C.9

vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 747 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din
punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 748 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 749 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de
management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

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

speciei

[C.9.]

în
sunt
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favorabile

Tabel nr. 750 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a
speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

Alcedo atthis A229

A.2.

Tipul populaţiei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 751 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Ardeola ralloides
Tabel nr. 752 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei
din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A024 Ardeola ralloides
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Statut de prezenţă
A.2
aria naturală protejată pentru reproducere)
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
847


A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

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





protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Clasa 1: 10-50 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Clasa 2: 50-100 indivizi
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

Metodologia de
apreciere a mărimii
A.9
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Clasa 1: 10-50 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Clasa 2: 50-100 indivizi
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 753 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din
punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 754 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei
din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
B.1. Specia
Ardeola ralloides A024
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
B.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3
speciei în aria naturală
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

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



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

Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

≈ 39,67 ha

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă
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B.15

B.16

B.17

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



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

-

Tabel nr. 755 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului
speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 756 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din
punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi
tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei
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Tabel nr. 757 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Ardeola ralloides A024
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/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
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
Efectul cumulat al
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
C.10 impacturilor asupra
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
speciei în viitor
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 758 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din
punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
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La fel cu/ deasupra

= (stabil)

VRSF

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 759 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 760 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de
management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

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

speciei

[C.9.]

în
sunt

favorabile

Tabel nr. 761 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de conservare a
speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Ardeola ralloides A024


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul

speciei în aria
naturală protejată
D.3.

Starea globală de
conservare a speciei

D.4.

Tendinţa stării
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globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de



Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 762 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

sunt în stare favorabilă

Aythya nyroca
Tabel nr. 763 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A060 Aythya nyroca
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
Statut de prezenţă
A.2
reproducere)
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
Mărimea populaţiei
 Clasa 1: 1-5 perechi
A.3 speciei în aria naturală
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Clasa 3: 10-50 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5
speciei 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

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei



nesemnificativă

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



10-50 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 764 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 765 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Aythya nyroca A060
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a ≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în
aria naturală protejată
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
apreciere a suprafeţei naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
B.7 adecvate a habitatului particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
speciei în aria
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
naturală protejată
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
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rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal

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
 ”0” – stabilă
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
privind tendinţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
privind tendinţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
 ”0” – stabilă
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
 ”FV” – favorabilă
din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
 ”0” – este stabilă
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabel nr. 766 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 767 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]
suficient

de

mare

şi

este
tendinţa

actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 768 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Aythya nyroca A060
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/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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C.6

C.7

C.8

C.9

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 – favorabile



FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 769 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 770 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 771 - 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
Principalele impacturi,
respectiv

presiunile

actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în
viitor

un

semnificativ

efect
asupra

speciei [C.10]
perspectivele speciei în
viitor

[C.9.]

sunt

favorabile

Nr

Tabel nr. 772 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Aythya nyroca A060


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 773 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Botaurus stellaris
Tabel nr. 774 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A021 Botaurus stellaris
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
Statut de prezenţă
A.2
reproducere)
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
protejată
 Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.8 referinţă pentru starea
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
favorabilă în aria
 Clasa 0: 1-10 indivizi
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A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 775 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
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Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă
Tabel nr. 776 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Botaurus stellaris A021
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în
aria naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
B.7 adecvate a habitatului
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
speciei în aria naturală specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
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
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
privind tendinţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
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 şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 777 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 778 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.3.]

suficient

de

tendinţa

este

mare

actuală

suprafeţei

şi
a

habitatului

speciei [B.9] este stabilă
sau în creştere
Calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată [B.11]
adecvată

este
pentru

supravieţuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 779 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
C.1 Specia
Botaurus stellaris A021
Tipul populaţiei speciei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
C.2.
în aria naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din
 FV – perspective bune
C.5 punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa
 ”≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
C.7 speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
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C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen
lung a speciei;

Tabel nr. 780 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 781 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 782 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele impacturi,
respectiv

presiunile

actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în
viitor

un

semnificativ

efect
asupra
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speciei [C.10]
perspectivele speciei în
viitor

[C.9.]

sunt

favorabile

Tabel nr. 783 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Botaurus stellaris A021

A.2.

Tipul populaţiei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 784 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Charadrius dubius
Tabel nr. 785 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A136 Charadrius dubius
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A.2

Statut de prezenţă
temporală a speciilor

Mărimea populaţiei
A.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
A.8
favorabilă în aria
naturală protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
A.9
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11
mărimii populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 10-100 indivizi
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 2: 10-100 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută
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A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 786 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 787 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Charadrius dubius A136
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2. în aria naturală
aria naturală protejată pentru reproducere)
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
869

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

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

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
≈ 39,67 ha



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

Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

≈ 39,67 ha

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
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B.14

B.15

B.16

B.17

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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 788 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 789 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru
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supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 790 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Charadrius dubius A136
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
Tipul populaţiei
naturală protejată pentru reproducere)
A.2. speciei în aria
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
 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
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
Efectul cumulat al
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
C.10 impacturilor asupra
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
speciei în viitor
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Tabel nr. 791 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 792 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 793 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele

speciei

în

viitor

[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 794 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Charadrius dubius A136


în aria naturală
protejată
D.3.

Starea globală de




Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
”FV” – favorabilă
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conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării globale



Nu este cazul



Nu este cazul

de conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare necunoscută

D.6.

Informaţii suplimentare

-

Tabel nr. 795 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Chlidonias hybrida (hybridus)
Tabel nr. 796 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A196 asio hybridus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 1: 10-50 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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de vedere al populaţiei
Tabel nr. 797 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 798 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Chlidonias hybridus A196
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în
aria naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
B.7 adecvate a habitatului
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
speciei în aria naturală specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre
 ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
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B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

-

Tabel nr. 799 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 800 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 801 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Chlidonias hybridus A196
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
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C.7

C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 802 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 803 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 804 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
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avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Tabel nr. 805 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Chlidonias hybridus A196

A.2.

Tipul populaţiei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 806 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Coracias garrulus
Tabel nr. 807 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
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A.1

Specia
Statut de prezenţă
A.2
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei
A.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
A.8
favorabilă în aria
naturală protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
A.9
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
A.12 tendinţa actuală a
mărimii populaţiei

A231 Coracias garrulus
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 0: 1-10 indivizi
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 808 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 809 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Coracias garrulus A231
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4
suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
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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
B.16

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

parţiale;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

≈ 39,67 ha

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii
de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
vecinătatea rezervației în principal pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă





medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă
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B.17

conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Nu este cazul

Tabel nr. 810 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 811 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa
speciei

habitatului

în

protejată
suficient

aria

naturală

[B.3.]
de

este

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului

speciei

[B.9]

este stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 812 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Coracias garrulus A231
A.2. Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
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C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

pentru odihnă şi/sau hrănire.


”0” – stabilă,



”≈” – aproximativ egal



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 813 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune
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Tabel nr. 814 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 815 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 816 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Coracias garrulus A231


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

886

necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 817 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Delichon urbicum (urbica)
Tabel nr. 818 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A253 Delichon urbicum
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2
temporală a speciilor
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.3 speciei în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre mărimea
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
populaţiei speciei în aria
standard Natura 2000.
A.5 naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
A.8 Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
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A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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

-

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 2: 50-100 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren
și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 819 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută
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Inadecvată

Rea

Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă
Tabel nr. 820 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Delichon urbica A253
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în aria
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
naturală protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8 speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.10 tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute prin măsurători
suprafeţei habitatului
parţiale;
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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 şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 821 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 822 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de mare şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 823 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Delichon urbica A253
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
C.4
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
C.5 din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
 FV – favorabile
C.8
din punct de vedere
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C.9

C.10

al habitatului speciei
Perspectivele speciei
în viitor
Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 824 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 825 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 826 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
- rea
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile
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Tabel nr. 827 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Delichon urbica A253

A.2.

Tipul populaţiei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 828 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Falco peregrinus
Tabel nr. 829 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A103 Falco peregrinus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
A.4 Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

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

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



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



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.
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A.15
A.16

A.17

A.18

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




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 830 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 831 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Falco peregrinus, Cod Natura 2000 A103
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6
habitatului speciei în aria
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naturală protejată

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 conservare

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă
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necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei
Tabel nr. 832 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 833 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 834 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Falco peregrinus, Cod Natura 2000 A103
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
C.4
mărimea populaţiei
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 835 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea viitoare a
Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 836 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă
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Tabel nr. 837 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 838 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Falco peregrinus, Cod Natura 2000 A103


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Nu este cazul

suplimentare

Tabel nr. 839 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Falco subbuteo
Tabel nr. 840 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099
Statut de prezenţă
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.3 speciei în aria naturală
aria naturală protejată pentru reproducere):
protejată
- Clasa 0: 1-10 perechi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre mărimea
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
populaţiei speciei în aria
standard Natura 2000.
A.5 naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
referinţă pentru starea
aria naturală protejată pentru reproducere):
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 0: 1-10 perechi
naturală protejată
Metodologia de apreciere Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
A.9
a mărimii populaţiei de
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
900

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

corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 841 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
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este favorabilă

Tabel nr. 842 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în aria
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
naturală protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8 speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute prin măsurători
B.10
suprafeţei habitatului
parţiale;
speciei
B.11 Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
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B.12
B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a calităţii
 ”0” – stabilă
habitatului speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a calităţii
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
habitatului speciei
Tendinţa actuală globală a
 ”0” – stabilă
habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare din
 ”FV” – favorabilă
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
 ”0” – este stabilă
conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 843 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 844 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
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ŞI
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 845 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/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
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
C.10
impacturilor asupra
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
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speciei în viitor

sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 846 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 847 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 848 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 849 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099
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A.2.

Tipul populaţiei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 850 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Gallinula chloropus
Tabel nr. 851 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A123 Gallinula chloropus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2
temporală a speciilor
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
Mărimea populaţiei speciei
A.3
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
în aria naturală protejată
- Clasa 3: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
A.4 la populaţia speciei din aria
modelării datelor obţinute prin măsurători
naturală protejată
parţiale;
Raportul dintre mărimea
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din
A.5
populaţiei speciei în aria
formularul standard Natura 2000.
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

A.13

A.14

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

A.15 Structura populaţiei speciei
Starea de conservare din
A.16 punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
A.17 conservare din punct de
vedere al populaţiei speciei



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 3: 50-100 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate sau particularitățile de habitat
existente aici și corelate cu atributele asociate prezenței
speciei din teren și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.






structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută
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Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct de
vedere al populaţiei



-

Tabel nr. 852 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea

populaţiei

speciei în aria naturală
protejată [A.3.] nu este
mai mică decât mărimea
populaţiei

de

referinţă

pentru starea favorabilă
în aria naturală protejată
[A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe
vârste,

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de
la normal [A.16.]

Tabel nr. 853 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Gallinula chloropus A123
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6
habitatului speciei în aria
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naturală protejată

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 conservare

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul
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necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei
Tabel nr. 854 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 855 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.3.]

suficient

de

tendinţa

este
mare

actuală

suprafeţei

şi
a

habitatului

speciei [B.9] este stabilă
sau în creştere,
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11]
pentru

este

adecvată

supravieţuirea

pe

termen lung a speciei

Tabel nr. 856 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Gallinula chloropus A123
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
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C.4

C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”≈” – aproximativ egal



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 857 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 858 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
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stare favorabilă

Tabel nr. 859 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 860 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Gallinula chloropus A1059


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 861 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
912

Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nefavorabilă - rea
Nu este cazul

Necunoscută
Nu este cazul

stare

favorabilă

Himantopus himantopus
Tabel nr. 862 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A131 Himantopus himantopus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2
temporală a speciilor
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.3 speciei în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre mărimea
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
populaţiei speciei în aria
standard Natura 2000.
A.5 naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
referinţă pentru starea
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
A.8
favorabilă în aria naturală
- Clasa 2: 10-50 indivizi
protejată
Metodologia de apreciere Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
A.9
a mărimii populaţiei de
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
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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

corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren
și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 863 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
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este favorabilă

Tabel nr. 864 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Himantopus himantopus A131
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii
habitatului speciei în aria
de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
naturală protejată
vecinătatea rezervației în principal pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8 speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute prin măsurători
B.10
suprafeţei habitatului
parţiale;
speciei
B.11 Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
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B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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





medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 865 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 866 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi
tendinţa actuală a suprafeţei
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habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 867 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Himantopus himantopus A131
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/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
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
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impacturilor asupra
speciei în viitor

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 868 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 869 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 870 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 871 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

Himantopus himantopus A131
918

A.2.

Tipul populaţiei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 872 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Ixobrychus minutus
Tabel nr. 873 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A022 Ixobrycus minutus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
A.5
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 1: 10-50 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 874 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 875 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Ixobrychus minutus A022
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4
pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
a habitatului speciei
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a ≈ 39,67 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
B.7
apreciere a suprafeţei naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
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adecvate a
habitatului speciei în
aria naturală
protejată

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

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul
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habitatului speciei
Tabel nr. 876 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 877 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.3.]

suficient

de

tendinţa

este
mare

actuală

suprafeţei

şi
a

habitatului

speciei [B.9] este stabilă
sau în creştere
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11]
pentru

este

adecvată

supravieţuirea

pe

termen lung a speciei

Tabel nr. 878 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Ixobrychus minutus A022
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
C.4
mărimea populaţiei
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 879 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 880 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă
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Tabel nr. 881 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 882 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Ixobrychus minutus A022


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 883 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Larus melanocephalus
Tabel nr. 884 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A176 Larus melanocephalus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
referinţă pentru starea
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 0: 1-10 indivizi
naturală protejată
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
A.9
apreciere a mărimii
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
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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
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
pentru starea favorabilă conform literaturii de specialitate.
Raportul dintre
 ≈ – aproximativ egal
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
 x – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
 insuficientă – date insuficiente sau nesigure
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există date suficiente referitoare la specie pentru
actuale a mărimii
a se estima magnitudinea tendinței actuale
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
actuale a mărimii
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
populaţiei speciei
speciei.
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
speciei
natalitatea nu deviază de la normal;
Starea de conservare din
 ”FV” – favorabilă
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
 ”x” – este necunoscută
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 885 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
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este favorabilă

Tabel nr. 886 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Larus melanocephalus A176
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii
habitatului speciei în aria
de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
naturală protejată
vecinătatea rezervației în principal pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8 speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute prin măsurători
B.10
suprafeţei habitatului
parţiale;
speciei
B.11 Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
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B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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





medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 887 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 888 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei Nu este cazul
în

aria

naturală

Nu este cazul

Nu este cazul

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 889 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Larus melanocephalus A176
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/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
930

C.9

vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 890 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 891 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 892 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile
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Tabel nr. 893 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Larus melanocephalus A176

A.2.

Tipul populaţiei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 894 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Motacilla flava
Tabel nr. 895 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A260 Motacilla flava
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 2: 50-100 indivizi
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A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13
A.14

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



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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 2: 50-100 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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
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A.15
A.16

A.17

A.18

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

speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 896 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 897 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Motacilla flava A260
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3
speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4
suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
B.6
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
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habitatului speciei în aria
naturală protejată

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 conservare
necunoscută din punct de

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate
cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și vecinătatea rezervației în principal pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă





medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul
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vedere al habitatului
speciei
Tabel nr. 898 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 899 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de mare şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 900 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Motacilla flava A260
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
mărimea populaţiei
C.4
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
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C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 901 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 902 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă
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Tabel nr. 903 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 904 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Motacilla flava A260


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 905 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nefavorabilă - rea
Nu este cazul

Necunoscută
Nu este cazul

stare

favorabilă

Nycticorax nycticorax
Tabel nr. 906 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A023 Nycticorax nycticorax
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
referinţă pentru starea
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 2: 50-100 indivizi
naturală protejată
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
A.9
apreciere a mărimii
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
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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
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
pentru starea favorabilă conform literaturii de specialitate.
Raportul dintre
 ≈ – aproximativ egal
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
 x – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
 insuficientă – date insuficiente sau nesigure
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există date suficiente referitoare la specie pentru
actuale a mărimii
a se estima magnitudinea tendinței actuale
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
actuale a mărimii
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
populaţiei speciei
speciei.
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
speciei
natalitatea nu deviază de la normal;
Starea de conservare din
 ”FV” – favorabilă
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
 ”x” – este necunoscută
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 907 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
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este favorabilă

Tabel nr. 908 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Nycticorax nycticorax A023
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în aria
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
naturală protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8 speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute prin măsurători
B.10
suprafeţei habitatului
parţiale;
speciei
B.11 Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
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B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 909 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 910 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
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speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 911 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Nycticorax nycticorax A023
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/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
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
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impacturilor asupra
speciei în viitor

ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 912 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 913 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 914 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 915 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

Nycticorax nycticorax A023
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A.2.

Tipul populaţiei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 916 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Oriolus oriolus
Tabel nr. 917 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A337 Oriolus oriolus
Statut de prezenţă
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.3 speciei în aria naturală
aria naturală protejată pentru reproducere):
protejată
- Clasa 0: 1-10 perechi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
A.5 Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15

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
speciei

standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 0: 1-10 perechi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
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Starea de conservare din
A.16 punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 918 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 919 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Oriolus oriolus A123
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2.
în aria naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Metodologia de apreciere Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
B.7 a suprafeţei adecvate a
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
habitatului speciei în aria cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
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naturală protejată

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute prin măsurători
suprafeţei habitatului
parţiale;
speciei
Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a calităţii
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
habitatului speciei
Tendinţa actuală globală
 ”0” – stabilă
a habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din
 ”FV” – favorabilă
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
 ”0” – este stabilă
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei
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Tabel nr. 920 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 921 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 922 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Oriolus oriolus A337
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2.
în aria naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din
 FV – perspective bune
C.5 punct de vedere al
populaţiei
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C.6

C.7

C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen
lung a speciei;

Tabel nr. 923 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea viitoare a
Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 924 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 925 - 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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Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Tabel nr. 926 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Oriolus oriolus A337

A.2.

Tipul populaţiei speciei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 927 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Pelecanus crispus
Tabel nr. 928 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
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A.1

Specia
Statut de prezenţă
A.2
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei
A.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
A.8
favorabilă în aria
naturală protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
A.9
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
A.12 privind tendinţa actuală
a mărimii populaţiei

A020 Pelecanus crispus
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 0: 1-10 indivizi
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren
și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 929 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă
Tabel nr. 930 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Pelecanus crispus A020
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4
pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
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B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
a habitatului speciei
naturală protejată se face pentru prima dată.
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a ≈ 39,67 ha
habitatului speciei în
aria naturală
protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
adecvate a
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
aria naturală
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
protejată
perioadele de pasaj.
Raportul dintre
 ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
privind tendinţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
privind tendinţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
globală a habitatului tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei funcţie de
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
tendinţa suprafeţei şi
 ”0” – stabilă
de tendinţa calităţii
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B.15

B.16

B.17

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

Tabel nr. 931 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 932 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei
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Tabel nr. 933 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Pelecanus crispus A020
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/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
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
Efectul cumulat al
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
C.10 impacturilor asupra
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
speciei în viitor
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 934 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
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La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 935 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 936 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 937 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Pelecanus crispus A020


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul

speciei în aria
naturală protejată
D.3.

Starea globală de
conservare a speciei

D.4.

Tendinţa stării
globale de
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conservare a speciei
D.5.

Starea globală de



Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 938 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Pelecanus onocrotalus
Tabel nr. 939 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A019 Pelecanus onocrotalus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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de vedere al populaţiei
Tabel nr. 940 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 941 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Pelecanus onocrotalus A019
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
Tipul populaţiei speciei în aria
A.2.
naturală protejată pentru odihnă şi/sau
naturală protejată
hrănire.
Suprafaţa habitatului speciei
≈ 39,67 ha
B.3
în aria naturală protejată
 medie - date estimate pe baza extrapolării
Calitatea datelor pentru
B.4
şi/sau modelării datelor obţinute prin
suprafaţa habitatului speciei
măsurători parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
B.5 habitatului speciei din planul
naturală protejată se face pentru prima dată.
de management anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața
rezervației naturale și zona imediat învecinată a
Metodologia de apreciere a
acesteia, împreună cu particularitățile de habitat
suprafeţei adecvate a
existente aici și corelate cu atributele asociate
B.7
habitatului speciei în aria
prezenței speciei conform literaturii de specialitate.
naturală protejată
Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului speciei
B.8
şi suprafaţa actuală a
habitatului speciei
B.9 Tendinţa actuală a suprafeţei
 ”0” – stabilă
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B.10

B.11
B.12
B.13

B.14

B.15
B.16

B.17

habitatului speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării
tendinţa actuală a suprafeţei
şi/sau modelării datelor obţinute prin
habitatului speciei
măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în
 bună (adecvată)
aria naturală protejată
Tendinţa actuală a calităţii
 ”0” – stabilă
habitatului speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării
tendinţa actuală a calităţii
şi/sau modelării datelor obţinute prin
habitatului speciei
măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a
 ”0” – stabilă
habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de
tendinţa calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din punct
 ”FV” – favorabilă
de vedere al habitatului speciei
Tendinţa stării de conservare
 ”0” – este stabilă
din punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei

Tabel nr. 942 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 943 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.3.]

suficient

de

tendinţa

mare

actuală

este
şi
a
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suprafeţei

habitatului

speciei [B.9] este stabilă
sau în creştere
Calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată [B.11]
adecvată

este
pentru

supravieţuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 944 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Pelecanus onoctotalus A019
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru odihnă şi/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
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C.9

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 945 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 946 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 947 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

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

speciei

[C.9.]

în
sunt

favorabile
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Tabel nr. 948 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Pelecanus onocrotalus A019

A.2.

Tipul populaţiei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 949 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Phalacrocorax pygmeus
Tabel nr. 950 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A393 Phalacrocorax pygmeus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 2: 50-100 indivizi
A.4 Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

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

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 2: 50-100 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



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



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.
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A.15
A.16

A.17

A.18

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




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 951 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 952 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Phalacrocorax pygmaeus A393
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6
habitatului speciei în aria
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naturală protejată

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

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

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă
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B.17

Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 953 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 954 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa
speciei

habitatului

în

protejată

aria

naturală

[B.3.]

este

suficient de mare şi tendinţa
actuală
habitatului

a

suprafeţei
speciei

[B.9]

este stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 955 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Phalacrocorax pygmaeus A393
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
C.3 Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
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C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



≈” – aproximativ egal



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 956 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a
Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 957 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
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stare favorabilă

Tabel nr. 958 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 959 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Phalacrocorax pygmaeus A393


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 960 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Plegadis falcinellus
Tabel nr. 961 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A032 Plegadis falcinellus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
referinţă pentru starea
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 0: 1-10 indivizi
naturală protejată
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
A.9
apreciere a mărimii
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
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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
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
pentru starea favorabilă conform literaturii de specialitate.
Raportul dintre
 ≈ – aproximativ egal
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
 x – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
 insuficientă – date insuficiente sau nesigure
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există date suficiente referitoare la specie pentru
actuale a mărimii
a se estima magnitudinea tendinței actuale
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
actuale a mărimii
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
populaţiei speciei
speciei.
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
speciei
natalitatea nu deviază de la normal;
Starea de conservare din
 ”FV” – favorabilă
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
 ”x” – este necunoscută
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 962 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
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este favorabilă

Tabel nr. 963 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Plegadis falcinellus A032
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4
pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
a habitatului speciei
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a ≈ 39,67 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
aria naturală
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
protejată
perioadele de pasaj.
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
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
privind tendinţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
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 şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 964 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 965 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de mare şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 966 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Plegadis falcinellus A032
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/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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C.9

vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 967 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 968 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 969 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele impacturi,
respectiv

presiunile

actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în
viitor

un

semnificativ

efect
asupra

speciei [C.10] ,
perspectivele speciei în
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viitor

[C.9.]

sunt

favorabile

Tabel nr. 970 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Plegadis falcinellus A032

A.2.

Tipul populaţiei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 971 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Riparia riparia
Tabel nr. 972 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A249 Riparia riparia
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
977

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

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




Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 3: 100-500 indivizi
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 3: 100-500 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



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

A.15
A.16

A.17

A.18

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



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




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 973 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 974 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Riparia riparia A249
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
speciei
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
B.5
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
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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

planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

≈ 39,67 ha

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în aria
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
naturală protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a calităţii
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
habitatului speciei
Tendinţa actuală globală
 ”0” – stabilă
a habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din
 ”FV” – favorabilă
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
 ”0” – este stabilă
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B.17

conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Nu este cazul

Tabel nr. 975 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 976 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 977 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Riparia riparia A249
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
981

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”0” – stabilă,



”≈” – aproximativ egal



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 978 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 979 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabile
Nefavorabile Nefavorabile - rele
Necunoscută
982

inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 980 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 981 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Riparia riparia A249


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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
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Tabel nr. 982 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Sterna caspia
Tabel nr. 983 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A190 Sterna caspia
Statut de prezenţă
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
referinţă pentru starea
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 0: 1-10 indivizi
naturală protejată
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A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 984 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
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Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 985 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Sterna caspia A1280
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a ≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în
aria naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
B.7 adecvate a habitatului atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
speciei în aria
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
naturală protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
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
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.10 privind tendinţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
actuală a suprafeţei
986

habitatului speciei
Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
privind tendinţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
 ”0” – stabilă
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
 ”FV” – favorabilă
din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
 ”0” – este stabilă
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

Tabel nr. 986 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 987 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa
speciei

în

habitatului
aria

naturală
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protejată

[B.3.]

este

suficient de mare şi tendinţa
actuală
habitatului

a

suprafeţei
speciei

[B.9]

este stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 988 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Sterna caspia A1280
Tipul populaţiei speciei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din
 FV – perspective bune
C.5 punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa
 ”≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
C.7 speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din
 FV – favorabile
C.8 punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
 ”FV” – favorabile
C.9
viitor
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Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen
lung a speciei;

Tabel nr. 989 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 990 - Tabel nr. 991Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după
implementarea planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 992 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului
de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Tabel nr. 993 - 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

Descriere
Sterna caspia A1280


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 994 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Sterna hirundo
Tabel nr. 995 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A193 Sterna hirundo
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
A.4 referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
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

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 2: 50-100 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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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Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
A.16 punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei
A.15




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 996 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 997 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Sterna hirundo A193
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
B.3 speciei în aria naturală
≈ 39,67 ha
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
B.7 Metodologia de apreciere Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
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a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

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

naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul
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speciei
Tabel nr. 998 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 999 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 1000 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Sterna hirundo A193
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/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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C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 1001 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra
VRSF)

Bune

Tabel nr. 1002 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1003 - 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
Principalele

impacturi,

respectiv

presiunile

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută

actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în
viitor

un

semnificativ

efect
asupra

speciei [C.10]
perspectivele speciei în
viitor

[C.9.]

sunt

favorabile

Nr

Tabel nr. 1004 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Sterna hirundo A193


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 1005 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nefavorabilă - rea
Nu este cazul

Necunoscută
Nu este cazul

stare

favorabilă

Upupa epops
Tabel nr. 1006 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A232 Upupa epops
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
referinţă pentru starea
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 0: 1-10 indivizi
naturală protejată
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
A.9
apreciere a mărimii
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
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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
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
pentru starea favorabilă conform literaturii de specialitate.
Raportul dintre
 ≈ – aproximativ egal
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
 x – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
 insuficientă – date insuficiente sau nesigure
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există date suficiente referitoare la specie pentru
actuale a mărimii
a se estima magnitudinea tendinței actuale
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
actuale a mărimii
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
populaţiei speciei
speciei.
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
speciei
natalitatea nu deviază de la normal;
Starea de conservare din
 ”FV” – favorabilă
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
 ”x” – este necunoscută
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 1007 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
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este favorabilă

Tabel nr. 1008 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Upupa epops A232
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
speciei
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
B.7 adecvate a habitatului
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
speciei în aria naturală
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8 speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
B.10
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
B.11
speciei în aria naturală
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B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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 şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Tabel nr. 1009 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1010 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1011 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Upupa epops A232
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/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
1001

C.9

vedere al habitatului
speciei
Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 1012 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1013 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1014 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile
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Tabel nr. 1015 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Upupa epops A232

A.2.

Tipul populaţiei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 1016 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Vanellus vanellus
Tabel nr. 1017 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A142 Vanellus vanellus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 2: 50-100 indivizi
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A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13
A.14

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



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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 2: 50-100 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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
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A.15
A.16

A.17

A.18

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

speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1018 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1019 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Vanellus vanellus A142
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
speciei
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
B.6 Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
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habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

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

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.


” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă
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speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
B.17
vedere al habitatului
speciei
Tabel nr. 1020 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1021 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa

habitatului

speciei în aria naturală
protejată [B.3.]
suficient
tendinţa

de

este

mare

actuală

suprafeţei

şi
a

habitatului

speciei [B.9] este stabilă
sau în creştere
Calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată [B.11]
adecvată

este
pentru

supravieţuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 1022 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Vanellus vanellus A142
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
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C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”0” – stabilă,



”≈” – aproximativ egal



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 1023 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea viitoare a
Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1024 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
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Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1025 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10] perspectivele speciei în
viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1026 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Vanellus vanellus A142


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

Tabel nr. 1027 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Rallus aquaticus
Tabel nr. 1028 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A118 Rallus aquaticus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2
temporală a speciilor
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.3 speciei în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători
A.4
speciei din aria naturală
parţiale;
protejată
Raportul dintre mărimea
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
populaţiei speciei în aria
standard Natura 2000.
A.5 naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
referinţă pentru starea
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
A.8
favorabilă în aria naturală
- Clasa 1: 10-50 indivizi
protejată
Metodologia de apreciere Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
A.9
a mărimii populaţiei de
naturale protejate sau particularitățile de habitat existente
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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

aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din
teren și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1029 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei
de referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.16.]

Tabel nr. 1030 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Rallus aquaticus A118
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
speciei
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
Metodologia de apreciere
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în aria
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
naturală protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
B.8
adecvată a habitatului
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B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1031 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]
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0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1032 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.3.]

suficient

de

tendinţa

mare

actuală

suprafeţei

este
şi
a

habitatului

speciei [B.9] este stabilă
sau în creştere
Calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.11]

adecvată

este
pentru

supravieţuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 1033 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Rallus aquaticus A118
Tipul populaţiei speciei în
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
aria naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii
 ”0” – stabilă,
C.3
populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei viitoare
a speciei
Perspectivele speciei din
 FV – perspective bune
C.5 punct de vedere al
populaţiei
C.6 Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
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C.7

C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra speciei
în viitor



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile
actuale şi ameninţările viitoare, vor avea un
efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra
speciei, neafectând semnificativ viabilitatea pe
termen lung a speciei;

Tabel nr. 1034 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea viitoare a
Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1035 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1036 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
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avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Tabel nr. 1037 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Rallus aquaticus A118

A.2.

Tipul populaţiei speciei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1038 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Haematopus ostralegus
Tabel nr. 1039 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A130 Haematopus ostralegus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
1016

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

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




Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 1: 10-50 indivizi
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 2: 10-50 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



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

A.15
A.16

A.17

A.18

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



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




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1040 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1041 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Haematopus ostralegus A130
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4
pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
B.5
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
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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
naturală protejată se face pentru prima dată.
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a ≈ 39,67 ha
habitatului speciei în
aria naturală
protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
adecvate a
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
aria naturală
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
protejată
perioadele de pasaj.
Raportul dintre
 ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
privind tendinţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
privind tendinţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală
 ”0” – stabilă
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
 ”FV” – favorabilă
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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

B.16

B.17



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1042 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1043 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.3.]

suficient

de

tendinţa

este
mare

actuală

suprafeţei

şi
a

habitatului

speciei [B.9] este stabilă
sau în creştere
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11]
pentru

este

adecvată

supravieţuirea

pe

termen lung a speciei

Tabel nr. 1044 - 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
A.2.
C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

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

Descriere
Haematopus ostralegus A130
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 ”0” – stabilă,

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”≈” – aproximativ egal



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen
lung a speciei;

Tabel nr. 1045 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune
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Tabel nr. 1046 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1047 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1048 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Haematopus ostralegus A130


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-
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Tabel nr. 1049 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

sunt în stare favorabilă

Himantopus himantopus
Tabel nr. 1050 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A131 Himantopus himantopus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
referinţă pentru starea
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 2: 10-50 indivizi
naturală protejată
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
A.9 apreciere a mărimii
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
populaţiei de referinţă
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
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A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

pentru starea favorabilă conform literaturii de specialitate.
Raportul dintre
 ≈ – aproximativ egal
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
 x – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
 insuficientă – date insuficiente sau nesigure
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există date suficiente referitoare la specie pentru
actuale a mărimii
a se estima magnitudinea tendinței actuale
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
actuale a mărimii
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
populaţiei speciei
speciei.
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
speciei
natalitatea nu deviază de la normal;
Starea de conservare din
 ”FV” – favorabilă
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
 ”x” – este necunoscută
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 1051 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă
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Tabel nr. 1052 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Himantopus himantopus A131
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
speciei
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în
aria naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
B.7 adecvate a habitatului
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
speciei în aria naturală
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
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
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
privind tendinţa actuală
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
B.10
a suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria naturală
 bună (adecvată)
protejată
B.12 Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1053 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1054 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
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Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 1055 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Himantopus himantopus A131
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
 FV – favorabile
C.8 din punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
 ”FV” – favorabile
C.9
viitor
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
Efectul cumulat al
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
C.10 impacturilor asupra
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
speciei în viitor
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;
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Tabel nr. 1056 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1057 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1058 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1059 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală

Himantopus himantopus A131


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

protejată
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D.3.

Starea globală de



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării globale
de conservare a speciei

D.5.

Starea globală de
conservare necunoscută

D.6.

Informaţii suplimentare

-

Tabel nr. 1060 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Larus genei
Tabel nr. 1061 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A180 Larus genei
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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de vedere al populaţiei
Tabel nr. 1062 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1063 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Larus genei A180
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în aria
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
naturală protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8 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



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1064 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 1065 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 1066 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Larus genei A180
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/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
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C.8

C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 1067 -Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1068 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1069 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
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perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1070 -Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Larus genei A180


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1071 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Larus canus
Tabel nr. 1072 -Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A182 Larus canus
Statut de prezenţă
 opulaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
A.4 referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
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

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 2: 50-100 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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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Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
A.16 punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei
A.15




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1073 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1074 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Larus canus A182
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
speciei
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei 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 conservare

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul
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necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei
Tabel nr. 1075 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1076 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.]

este suficient de

mare şi tendinţa actuală a
suprafeţei

habitatului

speciei [B.9] este stabilă sau
în creştere
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 1077 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Larus canus A182
Tipul populaţiei speciei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
C.4 populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă şi
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C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen
lung a speciei;

Tabel nr. 1078 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1079 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă
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Tabel nr. 1080 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1081 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Larus canus A182


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1082 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

sunt în stare favorabilă
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Gelochelidon nilotica
Tabel nr. 1083 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A660 Gelochelidon nilotica
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
referinţă pentru starea
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 0: 1-10 indivizi
naturală protejată
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
apreciere a mărimii
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
A.9
populaţiei de referinţă
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
pentru starea favorabilă conform literaturii de specialitate.
Raportul dintre
 ≈ – aproximativ egal
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
 x – necunoscută
A.11
mărimii populaţiei
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A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1084 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1085 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Gelochelidon nilotica A660
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
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B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
a habitatului speciei
naturală protejată se face pentru prima dată.
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a ≈ 39,67 ha
habitatului speciei în
aria naturală
protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
adecvate a
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
aria naturală
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
protejată
perioadele de pasaj.
Raportul dintre
 ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
privind tendinţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
privind tendinţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
actuală a calităţii
habitatului speciei
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B.14

B.15

B.16

B.17

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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1086 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1087 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
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speciei

Tabel nr. 1088 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Gelochelidon nilotica A660
Tipul populaţiei speciei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din
 FV – perspective bune
C.5 punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa
 ”≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
C.7 speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din
 FV – favorabile
C.8 punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
 ”FV” – favorabile
C.9
viitor
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
Efectul cumulat al
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
C.10 impacturilor asupra
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
speciei în viitor
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen
lung a speciei;
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Tabel nr. 1089 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1090 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1091 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1092 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Gelochelidon nilotica A660


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



”FV” – favorabilă

în aria naturală protejată
D.3.

Starea globală de
conservare a speciei
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D.4.

Tendinţa stării globale de



Nu este cazul



Nu este cazul

conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare necunoscută

D.6.

Informaţii suplimentare

-

Tabel nr. 1093 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Chlidonias niger
Tabel nr. 1094 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A197 Chlidonias niger
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2
temporală a speciilor
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.3 speciei în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre mărimea
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
populaţiei speciei în aria
standard Natura 2000.
A.5 naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
A.7
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
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A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 1: 10-50 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren
și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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Tabel nr. 1095 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1096 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Chlidonias niger A197
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii
habitatului speciei în aria
de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
naturală protejată
vecinătatea rezervației în principal pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8 speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă





medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1097 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1098 - 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

Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1099 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Chlidonias niger A197
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
 FV – favorabile
C.8
din punct de vedere al
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C.9

habitatului speciei
Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 1100 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1101 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1102 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile
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Tabel nr. 1103 -Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Chlidonias niger A197

A.2.

Tipul populaţiei speciei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1104 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Chlidonias leucopterus
Tabel nr. 1105 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A198 Chlidonias leucopterus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
A.4 referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
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

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 1: 10-50 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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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Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
A.16 punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei
A.15




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1106 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1107 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Chlidonias leucopterus A198
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei 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 conservare

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul
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necunoscută din punct
de vedere al
habitatului speciei
Tabel nr. 1108 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1109 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1110 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Chlidonias leucopterus A198
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4
pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
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C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

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



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 1111 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1112 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1113 - 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
Principalele

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Tabel nr. 1114 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Chlidonias leucopterus A198

A.2.

Tipul populaţiei speciei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1115 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă
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Asio otus
Tabel nr. 1116 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A221 Asio otus
Statut de prezenţă
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.3 speciei în aria naturală
aria naturală protejată pentru reproducere):
protejată
- Clasa 0: 1-10 perechi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
referinţă pentru starea
aria naturală protejată pentru reproducere):
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 0: 1-10 perechi
naturală protejată
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
apreciere a mărimii
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
A.9
populaţiei de referinţă
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
pentru starea favorabilă conform literaturii de specialitate.
Raportul dintre
 ≈ – aproximativ egal
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
 x – necunoscută
A.11
mărimii populaţiei
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A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1117 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1118 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Asio otus A221
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2.
în aria naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
B.3 Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

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



medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

≈ 39,67 ha

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă
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B.15

B.16

B.17

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



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1119 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1120 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei
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Tabel nr. 1121 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Asio otus A221
Tipul populaţiei speciei Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
 FV – favorabile
C.8 din punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
 ”FV” – favorabile
C.9
viitor
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
Efectul cumulat al
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
C.10 impacturilor asupra
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
speciei în viitor
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;
Tabel nr. 1122 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea VRSF
Valoarea actuală a
viitoare a
şi valoarea viitoare a
Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune
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Tabel nr. 1123 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1124 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1125 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Asio otus A221


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

1066

Tabel nr. 1126 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Athene noctua
Tabel nr. 1127 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A218 Athene noctua
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
referinţă pentru starea
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 0: 1-10 indivizi
naturală protejată
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
A.9
apreciere a mărimii
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
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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
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
pentru starea favorabilă conform literaturii de specialitate.
Raportul dintre
 ≈ – aproximativ egal
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
 x – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
 insuficientă – date insuficiente sau nesigure
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există date suficiente referitoare la specie pentru
actuale a mărimii
a se estima magnitudinea tendinței actuale
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
actuale a mărimii
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
populaţiei speciei
speciei.
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
speciei
natalitatea nu deviază de la normal;
Starea de conservare din
 ”FV” – favorabilă
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
 ”x” – este necunoscută
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 1128 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
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este favorabilă

Tabel nr. 1129 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Athene noctua A218
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4
pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
a habitatului speciei
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a ≈ 39,67 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
aria naturală
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
protejată
perioadele de pasaj.
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
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
privind tendinţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
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 şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1130 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1131 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de mare şi
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tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1132 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Athene noctua A218
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
 FV – favorabile
C.8 din punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
 ”FV” – favorabile
C.9
viitor
Efectul cumulat al
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
C.10 impacturilor asupra
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
speciei în viitor
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
1071

neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;
Tabel nr. 1133 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1134 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1135 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 1136 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

Athene noctua A218
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A.2.

Tipul populaţiei speciei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1137 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Strix aluco
Tabel nr. 1138 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A219 Strix aluco
Statut de prezenţă
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.3 speciei în aria naturală
aria naturală protejată pentru reproducere):
protejată
- Clasa 0: 1-10 perechi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre mărimea
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
populaţiei speciei în aria
standard Natura 2000.
A.5 naturală 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

A.14

A.15
A.16
A.17

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



nesemnificativă

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


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 0: 1-10 perechi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren
și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută
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conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct de
vedere al populaţiei



-

Tabel nr. 1139 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1140 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Strix aluco A219
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2.
în aria naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în aria
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
naturală protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
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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



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1141 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Tendinţa
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
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[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1142 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de mare şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1143 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Strix aluco A219
Tipul populaţiei speciei
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din
 FV – perspective bune
C.5 punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
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C.7

C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen
lung a speciei;

Tabel nr. 1144 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1145 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1146 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1147 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Strix aluco A219


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1148 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Caprimulgus europaeus
Tabel nr. 1149 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A224 Caprimulgus europaeus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3
speciei în aria naturală
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protejată

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

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



protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



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

A.15
A.16

A.17

A.18

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



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




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1150 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1151 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Caprimulgus europaeus A224
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
speciei
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
B.5
habitatului speciei din
protejată se face pentru prima dată.
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B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

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 al
habitatului speciei

≈ 39,67 ha

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă

1082

B.16

B.17

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

Tabel nr. 1152 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1153 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1154 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Caprimulgus europaeus A224
Tipul populaţiei speciei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
C.3 Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
1083

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”≈” – aproximativ egal



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen
lung a speciei;

Tabel nr. 1155 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1156 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
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Ambii parametri în Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

stare favorabilă

Tabel nr. 1157 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1158 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Caprimulgus europaeus A224


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1159 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri sunt
în stare favorabilă

Dendrocopos major
Tabel nr. 1160 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A237 Dendrocopos major
Statut de prezenţă
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.3 speciei în aria naturală
aria naturală protejată pentru reproducere):
protejată
- Clasa 0: 1-10 perechi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
referinţă pentru starea
aria naturală protejată pentru reproducere):
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 0: 1-10 perechi
naturală protejată
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
apreciere a mărimii
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
A.9
populaţiei de referinţă
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
pentru starea favorabilă conform literaturii de specialitate.
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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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1161 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă
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Tabel nr. 1162 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Dendrocopos major A237
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2. în aria naturală
aria naturală protejată pentru reproducere)
protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
speciei
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în
aria naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
B.7 adecvate a habitatului
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
speciei în aria naturală
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
 ” ≈” – aproximativ egal
B.8 habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
privind tendinţa actuală
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
B.10
a suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
B.11 speciei în aria naturală
protejată
B.12 Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1163 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1164 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
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stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1165 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Dendrocopos major A237
Tipul populaţiei speciei Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
 FV – favorabile
C.8 din punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
 ”FV” – favorabile
C.9
viitor
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
Efectul cumulat al
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
C.10 impacturilor asupra
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
speciei în viitor
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;
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Tabel nr. 1166 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1167 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1168 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Tabel nr. 1169 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată

Dendrocopos major A237


Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
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D.3.

Starea globală de



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării globale de
conservare a speciei

D.5.

Starea globală de
conservare necunoscută

D.6.

Informaţii suplimentare

-

Tabel nr. 1170 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Dendrocopos minor
Tabel nr. 1171 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A242 Dendrocopos minor
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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de vedere al populaţiei
Tabel nr. 1172 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1173 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Dendrocopos minor A242
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4
pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
a habitatului speciei
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a ≈ 39,67 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
aria naturală
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
protejată
perioadele de pasaj.
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



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1174 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 1175 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1176 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Dendrocopos minor A242
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
C.7 suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
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C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 1177 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1178 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1179 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1180 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Dendrocopos minor A242


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1181 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Lanius excubitor
Tabel nr. 1182 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A340 Lanius excubitor
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
A.4 Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

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

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



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



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.
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A.15
A.16

A.17

A.18

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




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1183 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1184 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Lanius excubitor A340
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
B.6 Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
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habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

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

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă
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habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
B.17
de vedere al
habitatului speciei

Nu este cazul

Tabel nr. 1185 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1186 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1187 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Lanius excubitor A340
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
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

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 1188 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1189 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă
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Tabel nr. 1190 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1191 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Lanius excubitor A340


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1192 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Erithacus rubecula
Tabel nr. 1193 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A1029 Erithacus rubecula
Statut de prezenţă
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.3 speciei în aria naturală
aria naturală protejată pentru reproducere):
protejată
- Clasa 1: 10-50 perechi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
referinţă pentru starea
aria naturală protejată pentru reproducere):
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 1: 10-50 perechi
naturală protejată
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
apreciere a mărimii
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
A.9
populaţiei de referinţă
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
pentru starea favorabilă conform literaturii de specialitate.
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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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1194 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă
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Tabel nr. 1195 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Erithacus rubecula A269
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
Tipul populaţiei speciei în
A.2.
utilizează aria naturală protejată pentru
aria naturală protejată
reproducere)
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3
speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4
suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6
habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii
habitatului speciei în aria
de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
naturală protejată
vecinătatea rezervației în principal pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute prin măsurători
B.10
suprafeţei habitatului
parţiale;
speciei
Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
B.11 speciei în aria naturală
protejată
B.12 Tendinţa actuală a calităţii
 ”0” – stabilă
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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 şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1196 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1197 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
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este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1198 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Erithacus rubecula A269
Tipul populaţiei speciei Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6 suprafeţei habitatului
 ”0” – stabilă
speciei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
 FV – favorabile
C.8 din punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
 ”FV” – favorabile
C.9
viitor
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
Efectul cumulat al
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
C.10 impacturilor asupra
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
speciei în viitor
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;
Tabel nr. 1199 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Perspective
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parametrului

La fel cu/ deasupra
VRSF

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare

parametrului

a parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1200 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1201 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1202 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Erithacus rubecula A269


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul

în aria naturală protejată
D.3.

Starea globală de
conservare a speciei

D.4.

Tendinţa stării globale de
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conservare a speciei
D.5.

Starea globală de



Nu este cazul

conservare necunoscută
D.6.

Informaţii suplimentare

-

Tabel nr. 1203 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

sunt în stare favorabilă

Passer hispaniolensis
Tabel nr. 1204 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A355 Passer hispaniolensis
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
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A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1205 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

Inadecvată

Rea

Necunoscută

Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1206 -Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Passer hispaniolensis A355
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4
pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
a habitatului speciei
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a ≈ 39,67 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
aria naturală
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
protejată
perioadele de pasaj.
Raportul dintre
 ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
B.8
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9
suprafeţei habitatului
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1207 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1208 - 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

Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1209 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Passer hispaniolensis A355
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
 FV – favorabile
C.8
din punct de vedere al
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C.9

habitatului speciei
Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 1210 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1211 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1212 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile
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Nr

Tabel nr. 1213 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Passer hispaniolensis A355


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1214 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Sturnus roseus
Tabel nr. 1215 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A353 Sturnus roseus
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
A.5
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1216 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Sturnus roseus A353
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3
speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4
pentru suprafaţa
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
a habitatului speciei
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a ≈ 39,67 ha
habitatului speciei în
B.6
aria naturală
protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
apreciere a suprafeţei
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
aria naturală
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
protejată
perioadele de pasaj.
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



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1217 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 1218 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1219 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Sturnus roseus A353
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
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C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 1220 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1221 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1222 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
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perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Tabel nr. 1223 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Sturnus roseus A353

A.2.

Tipul populaţiei speciei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1224 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Corvus corax
Tabel nr. 1225 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A990 Corvus corax
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
A.4
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1226 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1227 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Corvus corax A350
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei 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 conservare
necunoscută din punct de

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul
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vedere al habitatului
speciei
Tabel nr. 1228 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1229 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1230 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Corvus corax A350
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
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C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 1231 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1232 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1233 - 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
Principalele

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1234 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Corvus corax A350


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1235 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Anser erythropus
Tabel nr. 1236 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
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Nr
A.1

Parametru

Specia
Statut de prezenţă
A.2
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei
A.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre mărimea
populaţiei speciei în aria
A.5 naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
A.8
favorabilă în aria naturală
protejată
Metodologia de apreciere
a mărimii populaţiei de
A.9
referinţă pentru starea
favorabilă
Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
A.10 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
A.12
tendinţa actuală a

Descriere
A042 Anser erythropus
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 0: 1-10 indivizi
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren
și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1237 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1238 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Anser erythropus A042
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
B.4 Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
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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
B.16

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

modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

≈ 39,67 ha

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii
de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
vecinătatea rezervației în principal pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă





medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă
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conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct de
B.17
vedere al habitatului
speciei

Nu este cazul

Tabel nr. 1239 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1240 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei Nu este cazul
în

aria

naturală

Nu este cazul

Nu este cazul

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1241 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anser erythropus A042
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
C.3 Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
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C.4

C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



”≈” – aproximativ egal



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 1242 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1243 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
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Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1244 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1245 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Anser erythropus A042


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1246 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Oxyura leucocephala
Tabel nr. 1247 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A071 Oxyura leucocephala
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
referinţă pentru starea
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 0: 1-10 indivizi
naturală protejată
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
A.9
apreciere a mărimii
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
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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
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
pentru starea favorabilă conform literaturii de specialitate.
Raportul dintre
 ≈ – aproximativ egal
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
 x – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
 insuficientă – date insuficiente sau nesigure
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există date suficiente referitoare la specie pentru
actuale a mărimii
a se estima magnitudinea tendinței actuale
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
actuale a mărimii
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
populaţiei speciei
speciei.
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
speciei
natalitatea nu deviază de la normal;
Starea de conservare din
 ”FV” – favorabilă
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
 ”x” – este necunoscută
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 1248 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
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este favorabilă

Tabel nr. 1249 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Oxyura leucocephala A071
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în aria
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
naturală protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8 speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute prin măsurători
B.10
suprafeţei habitatului
parţiale;
speciei
B.11 Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
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B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1250 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1251 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de mare şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1252 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Oxyura leucocephala A071
Tipul populaţiei speciei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din
 FV – perspective bune
C.5 punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa
 ”≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
C.7 speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din
 FV – favorabile
C.8 punct de vedere al
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în
 ”FV” – favorabile
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viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 1253 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1254 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1255 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile
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Nr

Tabel nr. 1256 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei în

Oxyura leucocephala A071


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1257 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Aquila clanga
Tabel nr. 1258 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A090 Aquila clanga
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
A.5 mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
speciei în aria naturală
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1259 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1260 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Aquila clanga A090
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de apreciere
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
a suprafeţei adecvate a
B.7
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
habitatului speciei în aria
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii
naturală protejată
de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
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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

vecinătatea rezervației în principal pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă





medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1261 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
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Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1262 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa
speciei

habitatului

în

protejată

aria

naturală

[B.3.]

este

suficient de mare şi tendinţa
actuală
habitatului

a

suprafeţei
speciei

[B.9]

este stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 1263 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Aquila clanga A090
Tipul populaţiei speciei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din
 FV – perspective bune
C.5 punct de vedere al
populaţiei
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C.6

C.7

C.8
C.9

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



”0” – stabilă

”≈” – aproximativ egal

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen
lung a speciei;

Tabel nr. 1264 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1265 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1266 - 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
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Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Tabel nr. 1267 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Aquila clanga A090

A.2.

Tipul populaţiei speciei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1268 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Accipiter nisus
Tabel nr. 1269 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
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A.1

Specia
Statut de prezenţă
A.2
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei
A.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
A.8
favorabilă în aria
naturală protejată
Metodologia de
apreciere a mărimii
A.9
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
A.12 tendinţa actuală a
mărimii populaţiei

A086 Accipiter nisus
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 1: 10-50 indivizi
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 1: 10-50 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1270 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1271 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Accipiter nisus A086
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4
suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
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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

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

parţiale;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

≈ 39,67 ha

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



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



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1272 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1273 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1274 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Accipiter nisus A086
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Tipul populaţiei speciei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
în aria naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din
 FV – perspective bune
C.5 punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa
 ”≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
C.7 speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din
 FV – favorabile
C.8 punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
 ”FV” – favorabile
C.9
viitor
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
Efectul cumulat al
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
C.10 impacturilor asupra
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
speciei în viitor
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen
lung a speciei;
A.2.

Tabel nr. 1275 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1276 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
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Nefavorabile -

Favorabile

inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1277 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1278 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Accipiter nisus A086


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1279 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Accipiter gentilis
Tabel nr. 1280 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A085 Accipiter gentilis
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2
temporală a speciilor
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.3 speciei în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre mărimea
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
populaţiei speciei în aria
standard Natura 2000.
A.5 naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
referinţă pentru starea
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 1: 10-50 indivizi
naturală protejată
Metodologia de apreciere Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
a mărimii populaţiei de
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
A.9
referinţă pentru starea
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
favorabilă
conform literaturii de specialitate.
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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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1281 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă
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Tabel nr. 1282 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Accipiter gentilis A085
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere a
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii
habitatului speciei în aria
de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
naturală protejată
vecinătatea rezervației în principal pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8
speciei şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute prin măsurători
B.10
suprafeţei habitatului
parţiale;
speciei
Calitatea habitatului speciei
 bună (adecvată)
B.11
în aria naturală protejată
Tendinţa actuală a calităţii
 ”0” – stabilă
B.12
habitatului speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.13
tendinţa actuală a calităţii
modelării datelor obţinute prin măsurători
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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



parţiale
”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1283 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1284 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru
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supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1285 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Accipiter gentilis A085
Tipul populaţiei speciei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din
 FV – perspective bune
C.5 punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa
 ”≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
C.7 speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din
 FV – favorabile
C.8 punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
 ”FV” – favorabile
C.9
viitor
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
Efectul cumulat al
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
C.10 impacturilor asupra
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
speciei în viitor
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen
lung a speciei;
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Tabel nr. 1286 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1287 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1288 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1289 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Accipiter gentilis A085


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



”FV” – favorabilă

în aria naturală protejată
D.3.

Starea globală de
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conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării globale de



Nu este cazul



Nu este cazul

conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare necunoscută

D.6.

Informaţii suplimentare

-

Tabel nr. 1290 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Buteo buteo
Tabel nr. 1291 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A087 Buteo buteo
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
A.7
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
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A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 1: 10-50 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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Tabel nr. 1292 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1293 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Buteo buteo A087
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii
habitatului speciei în aria
de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
naturală protejată
vecinătatea rezervației în principal pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8 speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă





medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1294 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1295 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1296 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Buteo buteo A087
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
 FV – favorabile
C.8 din punct de vedere al
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în
 ”FV” – favorabile
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viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 1297 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1298 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1299 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile
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Nr

Tabel nr. 1300 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Buteo buteo A087


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1301 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Falco cherrug
Tabel nr. 1302 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A511 Falco cherrug
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2
temporală a speciilor
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.3 speciei în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre mărimea
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
A.5 populaţiei speciei în aria
standard Natura 2000.
naturală protejată şi
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren
și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct de
vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1303 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1304 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Falco cherrug A511
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de apreciere a
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
suprafeţei adecvate a
B.7
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
habitatului speciei în aria
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii
naturală protejată
de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
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vecinătatea rezervației în principal pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal

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
 ”0” – stabilă
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza
tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute
suprafeţei habitatului
parţiale;
speciei
Calitatea habitatului speciei
 bună (adecvată)
în aria naturală protejată
Tendinţa actuală a calităţii
 ”0” – stabilă
habitatului speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza
tendinţa actuală a calităţii
modelării datelor obţinute
habitatului speciei
parţiale
Tendinţa actuală globală a
 ”0” – stabilă
habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de
tendinţa calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din
 ”FV” – favorabilă
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
 ”0” – este stabilă
conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

extrapolării şi/sau
prin măsurători

extrapolării şi/sau
prin măsurători

Tabel nr. 1305 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]
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0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1306 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1307 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Falco cherrug A511
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
C.7
suprafaţa adecvată a
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C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 1308 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1309 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1310 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect
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semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1311 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Falco cherrug A511


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1312 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Netta rufina
Tabel nr. 1313 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A058 Netta rufina
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
A.4 Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
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A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

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

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 0: 1-10 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



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



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.
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A.15
A.16

A.17

A.18

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




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1314 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1315 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Netta rufina A058
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6
habitatului speciei în aria
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naturală protejată

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 conservare

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul
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necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei
Tabel nr. 1316 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1317 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 1318 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Netta rufina A058
Tipul populaţiei speciei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4
pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
1177

C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen
lung a speciei;

Tabel nr. 1319 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1320 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă
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Tabel nr. 1321 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile

Tabel nr. 1322 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Netta rufina A058

A.2.

Tipul populaţiei speciei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1323 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă
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Anas strepera
Tabel nr. 1324 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A051 Anas strepera
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
referinţă pentru starea
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 1: 10-50 indivizi
naturală protejată
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
apreciere a mărimii
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
A.9
populaţiei de referinţă
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
pentru starea favorabilă conform literaturii de specialitate.
Raportul dintre
 ≈ – aproximativ egal
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
 x – necunoscută
A.11
mărimii populaţiei
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A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1325 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă
Tabel nr. 1326 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Anas strepera A051
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3
speciei în aria naturală
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B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

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



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

Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

≈ 39,67 ha

Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
Metodologia de
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
apreciere a suprafeţei
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
adecvate a habitatului
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
speciei în aria naturală
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea habitatului
 bună (adecvată)
speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
calităţii habitatului
speciei
Tendinţa actuală globală
 ”0” – stabilă
a habitatului speciei
funcţie de tendinţa
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B.15

B.16

B.17

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



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1327 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1328 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de mare şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei
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Tabel nr. 1329 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas strepera A051
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei
 FV – perspective bune
C.5 din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal
suprafaţa adecvată a
C.7 habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
 FV – favorabile
C.8 din punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
 ”FV” – favorabile
C.9
viito
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
Efectul cumulat al
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
C.10 impacturilor asupra
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
speciei în viitor
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;
Tabel nr. 1330 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune
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Tabel nr. 1331 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1332 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 1333 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Anas strepera A051


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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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
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D.6.

Informaţii suplimentare

-

Tabel nr. 1334 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Anas crecca
Tabel nr. 1335 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A052 Anas crecca
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
A.4
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
mărimea populaţiei
standard Natura 2000.
A.5 speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
referinţă pentru starea
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
A.8
favorabilă în aria
- Clasa 2: 50-100 indivizi
naturală protejată
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A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1336 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
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Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1337 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Anas crecca A052
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în aria
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
naturală protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8 speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
tendinţa actuală a
modelării datelor obţinute prin măsurători
B.10
suprafeţei habitatului
parţiale;
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 şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 1338 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1339 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.3.]

suficient

de

tendinţa

mare

actuală

suprafeţei

este
şi
a

habitatului

speciei [B.9] este stabilă
sau în creştere
Calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.11]

adecvată

este
pentru

supravieţuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 1340 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas crecca A052
Tipul populaţiei speciei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din
 FV – perspective bune
C.5 punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă
C.6 suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa
 ”≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
C.7 speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
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C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen
lung a speciei;

Tabel nr. 1341 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1342 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1343 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Tabel nr. 1344 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Anas crecca A052

A.2.

Tipul populaţiei speciei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1345 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Ardea cinerea
Tabel nr. 1346 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
A028 Ardea cinerea
Statut de prezenţă
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
A.4 referitoare la populaţia
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
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

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.



nesemnificativă

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


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 2: 50-100 indivizi

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.

1193

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
A.16 punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei
A.15




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 1347 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1348 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
A028 Ardea cinerea
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
B.7 Metodologia de apreciere Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
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a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

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

naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii
de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
vecinătatea rezervației în principal pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.
 ” ≈” – aproximativ egal



”0” – stabilă



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă





medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

Nu este cazul
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speciei
Tabel nr. 1349 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1350 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de mare şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1351 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Ardea cinerea A028
Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2.
în aria naturală protejată protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă,
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
 ”≈” – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
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C.5

C.6

C.7

C.8
C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – perspective bune



”0” – stabilă



”≈” – aproximativ egal



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 1352 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1353 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1354 - 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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Nefavorabilă

Favorabilă
Principalele

-inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

impacturi,

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

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Tabel nr. 1355 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Ardea cinerea A028

A.2.

Tipul populaţiei speciei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1356 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă
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Falco naumanni
Tabel nr. 1357 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Falco naumanni, cod Natura 2000: A095
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
Raportul dintre
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
mărimea populaţiei
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
A.5 speciei în aria naturală
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
protejată şi mărimea
naţională a speciei.”.
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
A.8
referinţă pentru starea
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
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A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

favorabilă în aria
naturală protejată

de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 0: 1-10 indivizi

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

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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Tabel nr. 1358 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populaţiei speciei
este favorabilă

Tabel nr. 1359 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Falco naumanni, cod Natura 2000: A095
Tipul populaţiei speciei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.2.
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
≈ 39,67 ha
B.3 speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
B.4 suprafaţa habitatului
modelării datelor obţinute prin măsurători
speciei
parţiale;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
≈ 39,67 ha
B.6 habitatului speciei în aria
naturală protejată
Au fost apreciate elemente precum suprafața rezervației
naturale și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de apreciere
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
a suprafeţei adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în aria
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și vecinătatea
naturală protejată
rezervației în principal pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.
Raportul dintre suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8 speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
 ”0” – stabilă
B.9 suprafeţei habitatului
speciei
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

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



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



bună (adecvată)



”0” – stabilă



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



”0” – stabilă



”FV” – favorabilă



”0” – este stabilă

-

Tabel nr. 1360 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1361 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Favorabilă
Nefavorabilă
Nefavorabilă Necunoscută

1202

-inadecvată

rea

Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1362 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Falco naumanni, cod Natura 2000: A095
Tipul populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2. speciei în aria
pentru odihnă şi/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
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C.8

C.9

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

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor



FV – favorabile



”FV” – favorabile



Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 1363 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 1364 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 1365 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv

presiunile

actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în
viitor

un

semnificativ

efect
asupra
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speciei [C.10]
perspectivele speciei în
viitor

[C.9.]

sunt

favorabile

Tabel nr. 1366 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Falco naumanni, cod Natura 2000: A095

A.2.

Tipul populaţiei speciei



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



”FV” – favorabilă



Nu este cazul



Nu este cazul

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

-

Tabel nr. 1367 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă
6.1.3.2 ROSCI0021 Ciocănești-Dunăre
Acrocephalus arundinaceus
Tabel nr. 1368 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A298 Acrocephalus arundinaceus
A.1

Specia

Lăcar mare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
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Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice.
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere

speciilor
Mărimea
A.3

30 – 40 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri

referitoare la

complete

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 370.000 şi 426.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 - 0,01%

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
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populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea

30 – 40 perechi

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

„X” – necunoscută

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea

A.13

Nu este cazul

tendinţei actuale
a mărimii
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populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

FV-Favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1369 - 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

Tabel nr. 1370 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
1208

Nr
A.1.

A.2.

Parametri
Specia

Descriere
A298 Acrocephalus arundinaceus
Lăcar mare

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

65 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

pentru suprafaţa

datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

Nu este cazul

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

a habitatului speciei

habitatelor.,

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
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Tendinţa actuală a
B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

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 conservare U1" - nefavorabilă - inadecvată
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"-" - se înrăutățește

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.17

Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
1210

punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1371 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

nu există date suficiente

Tabel nr. 1372 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Parametrii B.3 și B.11 sunt
Favorbili, dar lipsa datelor din
trecut
calcularea
actuale

fac

imposibilă

unei
a

tendințe
suprafeței

habitatului speciei – B.9

Tabel nr. 1373 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A298 Acrocephalus arundinaceus
Lăcar mare
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
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Perspectivele
C.5

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"FV" - favorabile

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;

Tabel nr. 1374 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
30 – 40 perechi

= (stabil)

=/> (la
fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 1375 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
1212

Favorabile

Nefavorabile -

Nefavorabile -

inadecvate

rele

Necunoscută

Ambii parametrii (C5) și
(C8) sunt favorabili

Tabel nr. 1376 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1377 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A298 Acrocephalus arundinaceus
Lăcar mare

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

”0” – este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Încadrarea speciei în categoria "U1" - nefavorabilă – inadecvată a

suplimentare

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

Tabel nr. 1378 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Un parametru (B15)
este în stare "U1"
nefavorabilă

-

inadecvată

Acrocephalus scirpaceus
Tabel nr. 1379 - 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:
A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

A.2

Statut de

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

prezenţă

naturală protejată pentru reproducere

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

5 – 10 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
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referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 128.000 şi 161.000 de perechi.

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt stabile.

în aria naturală

0 – 0,01%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

populaţiei de

estima populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Nu este cazul.
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apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea

A.13

Nu este cazul

tendinţei actuale
a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

A.16

Structura

nu există date privind structura populaţiei.

populaţiei speciei
Starea de

"FV" - favorabilă

conservare din
1216

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1380 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Stare de conservare
favorabilă din punct
de vede al populației

Tabel nr. 1381 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

847 Acrocephalus scirpaceus
Lăcar de stuf

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

50 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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B.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

pentru suprafaţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

50 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

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
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună - adecvată

B.11 speciei în aria
naturală protejată
1218

Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - este stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "FV" - favorabilă
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

conservare din

"0" - este stabilă

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1382 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1383 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută

1219

inadecvată

rea

Suprafața habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de mare și

tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabilă ȘI Calitatea habitatului
speciei

în

aria

naturală

protejată [B.11] este adecvată
pentru

supraviețuirea

pe

termen lung a speciei

Tabel nr. 1384 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A297 Acrocephalus scirpaceus
Lăcar de stuf

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
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Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

">" - mai mare

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1385 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
5-10 perechi

= (stabil)

=

necunoscute

Tabel nr. 1386 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.9 este
necunoscut

Tabel nr. 1387 - 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
Necunoscută
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inadecvată

- rea
Nu se îndeplinesc condițiile pentru a
evalua starea de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor
ca fiind favorabilă sau nefavorabilă-rea
datorită lipsei datelor din trecut.

Nr
A.1.

Tabel nr. 1388 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A297 Acrocephalus scirpaceus
Lăcar de stuf

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"FV" - favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

"XX" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală de

conservare

conservare nu este în nici într-un caz favorabilă.

necunoscută
D.6.

Informaţii

Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care

suplimentare

sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.

Tabel nr. 1389 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Parametrii A.16 și
B.15

sunt

favorabili, iar C.9
necunoscut.

Acrocephalus schoenobaenus
Tabel nr. 1390 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A295 Acrocephalus schoenobaenus
Lăcar mic
Statut de protecţie:

A.1

Specia

A. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
B. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

A.2

Statut de prezenţă

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

temporală a

naturală protejată pentru reproducere

speciilor
Mărimea
A.3

35 – 50 de perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
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A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 87.000 şi 115.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 0,1%

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei estimate
în planul de
management
anterior
Mărimea

50 – 60 de perechi

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

mărimii populaţiei

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de

de referinţă pentru

suport a acestora.

starea favorabilă
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Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea

A.13

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

nu există date privind structura populaţiei.

"FV" - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
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Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 1391 - 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

Tabel nr. 1392 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A295 Acrocephalus schoenobaenus
Lăcar mic

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

65 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

pentru suprafaţa

datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată

Nu este cazul

a habitatului speciei
B.5

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

Nu este cazul
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a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

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
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună - adecvată

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
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speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "x" - necunoscută
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

conservare din

”x” – este necunoscută

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1393 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

nu există date suficiente

Tabel nr. 1394 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Nu

sunt

îndeplinite

condiţiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de vedere
al habitatului

Tabel nr. 1395 - 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

A.2.

Specia

A295 Acrocephalus schoenobaenus
Lăcar mic

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Tabel nr. 1396 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

= (stabil)

= stabil

Bune

Tabel nr. 1397 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
(C.5,

parametrii
C.8)

sunt

favorabili

Tabel nr. 1398 - 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

Nr
D.1.

Tabel nr. 1399 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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
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A.1.

Starea globală de

FV – favorabilă

conservare a speciei
D.2.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.3.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.4.

Informaţii

Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care

suplimentare

sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.

Tabel nr. 1400 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Doi

parametrii

sunt

favorabili A.16 și C.9, și
un parametru B.15 este
necunoscut.

Anas acuta
Tabel nr. 1401 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
846 Anas acuta
Rață sulițar
Statut de protecţie:
A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
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minimă (Least concern - LC).

A.2

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire

speciilor
Mărimea populaţiei
A.3

50 – 100 indivizi

speciei în aria
naturală protejată

A.4

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

referitoare la

măsurători prin eșantionare;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

0–2%

mărimea populaţiei
A.5

speciei în aria
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
a populaţiei

A.7

protejată se face pentru prima dată.

estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală
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protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a mărimii

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

populaţiei de

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport

referinţă pentru

a acestora.

starea favorabilă
Raportul dintre

”x” - necunoscut

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea

A.13

Nu este cazul.

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de

A.16

nu există date privind structura populaţiei.

"X" - necunoscută

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

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 1402 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Datele existente
sunt insuficiente

Tabel nr. 1403 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A054 Anas acuta
Rață sulițar

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

176 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

1234

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

176 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

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
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
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
B.13 Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
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privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

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
B.15

"FV" - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

Nu este cazul

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1404 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1405 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți parametrii
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sunt favorabili

Tabel nr. 1406 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A054 Anas acuta
Rață sulițar

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

„0” – stabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi

„≈” – aproximativ egal,

mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

FV – perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

suprafeţei

„0” – stabilă

habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi „≈” – aproximativ egal
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

speciei din punct de
vedere al habitatului

FV – favorabile

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;

Tabel nr. 1407 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
50 – 100 perechi

= (stabil)

<

favorabile

Tabel nr. 1408 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile – rele
Necunoscută
inadecvate
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1409 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1410 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A054 Anas acuta
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Rață sulițar
A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

D.3.

Starea globală de
conservare a speciei

D.4.

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

FV" - favorabilă,

Tendinţa stării
globale de

Nu este cazul

conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează bazinele pentru hrănire sau
odihnă.

Tabel nr. 1411 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii: A.16 - necunoscut,
B.15 și C.9 - Favorabili

Anas clypeata
Tabel nr. 1412 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A056 Anas clypeata
Rață lingurar
A.1

Specia

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
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regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea
A.3

100 – 150 de indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

referitoare la

măsurători prin eșantionare;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 300 şi 1.900 de perechi.

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt stabile.

în aria naturală

0–2%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
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Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
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tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populaţiei.

populaţiei speciei
Starea de

FV- Favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1413 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Stare de conservare
favorabilă din punct
de vedere al populației
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speciei

Tabel nr. 1414 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A056 Anas clypeata
Rață lingurar

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

176 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

176 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

B.8

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

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
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suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

suprafeţei

"0" - stabilă

habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

privind tendinţa
actuală a suprafeţei

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria

bună - adecvată

naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

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
B.15

conservare din
punct de vedere al

"FV" - favorabilă,

habitatului speciei
B.16 Tendinţa stării de

Nu este cazul
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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

Tabel nr. 1415 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1416 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți parametrii
sunt favorabili

Tabel nr. 1417 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A056 Anas clypeata
Rață lingurar

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

"0" - stabilă

Raportul dintre
C.4

mărimea populaţiei
de referinţă pentru

"≈" - aproximativ egal,

starea favorabilă şi
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mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

suprafeţei

"0" - stabilă

habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

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;

Tabel nr. 1418 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
100 – 150

=

Aproximativ
egal

favorabile
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Tabel nr. 1419 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
C.5 necunoscut
C.8 Favorabil

Tabel nr. 1420 - 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
în

speciei

viitor

sunt

favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 1421 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A056 Anas clypeata
Rață lingurar

A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

D.3.

Starea globală de
conservare a speciei

D.4.

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

FV" - favorabilă,

Tendinţa stării
globale de

Nu este cazul

conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare

-

necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
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hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează bazinele pentru hrănire sau
odihnă.

Tabel nr. 1422 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

Anas crecca
Tabel nr. 1423- Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A052 Anas crecca
Rață mică
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

A.2

Statut de

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

prezenţă

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

500 - 600 de indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

referitoare la
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populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Numărul de rațe mici care cuibăresc în România este de 5-30

mărimea

de perechi. Iernează între 5.000 și 20.000 de exemplare, iar în

populaţiei speciei

timpul pasajelor pot fi văzute între 30.000 și 100.000 de

în aria naturală

exemplare.

protejată şi

0,5 – 2%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

populaţiei de

estima populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
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mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale

estima magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

nu există date privind structura populaţiei.
FV- Favorabilă

conservare din
punct de vedere
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al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1424 - 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

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de

starea
mărimea

populaţiei actuale (A.10.)

Tabel nr. 1425 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A052 Anas crecca
Rață mică

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată

1251

Suprafaţa
B.3

292,5 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

pentru suprafaţa

datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

292,5 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a

B.8

habitatului speciei şi ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

suprafeţei

"0" - stabilă

habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10 privind tendinţa

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

actuală a suprafeţei
1252

habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria

bună - adecvată

naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei
Calitatea datelor
B.13

privind tendinţa

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

actuală a calităţii

măsurători prin eșantionare;

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

"0" - stabilă

şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

conservare din
punct de vedere al

"FV" - favorabilă,

habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

conservare din
punct de vedere al

Nu este cazul

habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1426 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
1253

Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1427 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1428 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

867 Anas crecca
Rață mică
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

"0" - stabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

speciei din punct de

FV - perspective bune

vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

suprafeţei

"0" - stabilă

habitatului speciei
C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a

"≈" - aproximativ egal
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habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
C.8

speciei din punct de
vedere al habitatului

FV - favorabile

speciei
C.9

Perspectivele
speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

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;

Tabel nr. 1429 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
500 – 600 indivizi

=

=

Bune

Tabel nr. 1430 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Toți parametrii sunt favorabili

Tabel nr. 1431 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Nu

se

îndeplinesc

condițiile pentru a evalua
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starea de conservare a
speciei

din

punct

de

vedere al perspectivelor
datorită

datelor

insuficiente.

Nr
A.1.

Tabel nr. 1432 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A052 Anas crecca
Rață mică

A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

D.1.

Starea globală de
conservare a speciei

D.2.

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

FV" - favorabilă,

Tendinţa stării
globale de

Nu este cazul

conservare a speciei
D.3.

Starea globală de
conservare

-

necunoscută
D.4.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a

suplimentare

fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit,
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă. Procentul
de acoperire cu gheață a suprafețelor habitatelor acvatice poate
influența puternic numărul de indivizi care iernează în sit.

Tabel nr. 1433 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă
Parametrii
B.15,

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A.16,

C.9

sunt

favorabili

Anas penelope
Tabel nr. 1434 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A050 Anas penelope
Rață fluierătoare
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație care doar iernează în aria naturală protejată
A.2

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

150 - 200 de indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

referitoare la

măsurători prin eșantionare;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația care iernează este estimată la 1.000 –

1257

mărimea

6.000 de indivizi.

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt stabile.

în aria naturală

0–2%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
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Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei

nu există date privind structura populaţiei.

Starea de
conservare din
A.16

punct de vedere

FV- Favorabilă

al populaţiei
speciei
A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
1259

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1435 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
parametrii favorabili

Tabel nr. 1436 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A050 Anas penelope
Rață fluierătoare
Populație care doar iernează în aria naturală protejată

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

220 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul

B.5

a habitatului speciei
din planul de
management
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anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

220 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

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
suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

suprafeţei

"0" - stabilă

habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

privind tendinţa
actuală a suprafeţei

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria

bună - adecvată

naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
1261

Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

conservare din
punct de vedere al

"FV" - favorabilă,

habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

conservare din
punct de vedere al

Nu este cazul

habitatului speciei
Starea de
conservare
B.17 necunoscută din

-

punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1437 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

nu există date suficiente

Tabel nr. 1438 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1439 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
1262

Nr
A.1

Parametru
Specia
Tipul populaţiei

A.2.

Descriere
A050 Anas penelope
Rață fluierătoare
Populație care doar iernează în aria naturală protejată

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

"0" - stabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

speciei din punct de

FV - perspective bune

vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

suprafeţei

"0" - stabilă

habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

speciei din punct de
vedere al habitatului

FV - favorabile

speciei
C.9

C.10

Perspectivele
speciei în viitor
Efectul cumulat al
impacturilor asupra

"FV" - favorabile
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
1263

speciei în viitor

viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 1440 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
150 - 200 indivizi

=

=

Bune

Tabel nr. 1441 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1442 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1443 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A050 Anas penelope
Rață fluierătoare

A.2.

Tipul populaţiei

Populație care doar iernează în aria naturală protejată

speciei în aria
naturală protejată
D.1.

Starea globală de
conservare a speciei

FV" - favorabilă,

1264

D.2.

Tendinţa stării
globale de

Nu este cazul

conservare a speciei
D.3.

Starea globală de
conservare

-

necunoscută
D.4.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a

suplimentare

fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit,
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă. Procentul
de acoperire cu gheață a suprafețelor habitatelor acvatice poate
influența puternic numărul de indivizi care iernează în sit.

Tabel nr. 1444 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Anas platyrhynchos
Tabel nr. 1445 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A053 Anas platyrhynchos
Rață mare
Statut de protecţie:
A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
1265

cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2

A.3

temporală a

naturală protejată pentru reproducere) de asemenea sunt

speciilor

întâlnite densități însemnate și în migrație

Mărimea

60 – 80 de perechi cuibăritoare

populaţiei speciei
în aria naturală

1.500 – 2.000 de indivizi iernează

protejată
Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 62.000 şi 75.000 de perechi.

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei în creștere.

în aria naturală

0–2%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.
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populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea

Nu este cazul

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

mărimii

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a

populaţiei de

acestora.

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

referinţă pentru

"≈" - aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

a mărimii

„X” – necunoscută

populaţiei speciei
Calitatea datelor
A.12

privind tendinţa
actuală a mărimii

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

populaţiei speciei
Magnitudinea
A.13

Nu este cazul

tendinţei actuale
a mărimii
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populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei

nu există date privind structura populaţiei.

Starea de
conservare din
A.16

punct de vedere

"FV" - favorabilă

al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
A.17

punct de vedere

Nu este cazul

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1446 - 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

Tabel nr. 1447 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
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Nr
A.1.

A.2.

B.3

Parametri
Specia

Descriere
A053 Anas platyrhynchos
Rață mare

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere) de asemenea sunt

naturală protejată

întâlnite densități însemnate și în migrație

Suprafaţa

540 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

540 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

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
suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
1269

Tendinţa actuală a
B.9

suprafeţei

"x" - necunoscută

habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

privind tendinţa
actuală a suprafeţei

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria

bună - adecvată

naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"x" - necunoscută

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

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
B.15

FV - Favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.17 Starea de

Nu este cazul.
1270

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1448 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1449 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii B.3 și B.11
sunt favorabili

Tabel nr. 1450 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3

Specia

896 Anas platyrhynchos
Rață mare

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere) de asemenea sunt

naturală protejată

întâlnite densități însemnate și în migrație

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

"0" - stabilă,

Raportul dintre
mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
viitoare a speciei
C.5

Perspectivele

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
1271

vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

”0” - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

"FV" - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1451 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1452 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscute
inadecvate
Parametrul

C.5

necunoscut,

C.8.

1272

favorabil

Tabel nr. 1453 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Nu

se

pentru

îndeplinesc
a

evalua

condițiile
starea

de

conservare a speciei din punct de
vedere al perspectivelor ca fiind
favorabilă sau nefavorabilă-rea
datorită lipsei datelor.

Nr
A.1.

Tabel nr. 1454 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

896 Anas platyrhynchos
Rață mare

A.2.

D.3.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere) de asemenea sunt întâlnite

naturală protejată

densități însemnate și în migrație

Starea globală de

"FV" - favorabilă

conservare a speciei
D.3.

Tendinţa stării

x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.4.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.5.

Informaţii

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei, considerată

suplimentare

crescătoare, se referă strict la habitatul de plasare a cuibului și
anume habitatele palustre. Zona eleșteielor și a canalului este
favorabilă pentru cuibărirea specie dar și pentru iernarea acesteia.
Stul îndeplinește condiții optime pentru o menținere a populației
1273

pe termen lung.

Tabel nr. 1455 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și
B.15

favorabili,

C.9 - necunoscut

Anas querquendula
Tabel nr. 1456 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A055 Anas querquendula
Rață cârâitoare
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire

speciilor
Mărimea
A.3

300 – 400 de indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

referitoare la
populaţia speciei
1274

din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 1.600 şi 4.500 de perechi.

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în

în aria naturală

descreștere.

protejată şi

5-15%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Semnificativa

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Nu este cazul.

apreciere a
mărimii

1275

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

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

conservare din
punct de vedere
al populaţiei
1276

speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1457 - 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.)

Tabel nr. 1458 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia
Tipul populaţiei speciei

Rață cârâitoare
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

în aria naturală protejată protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului

B.3

A055 Anas querquedula

492 ha

speciei în aria naturală
protejată

1277

B.4

Calitatea datelor pentru

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

suprafaţa habitatului

datelor obţinute prin măsurători parţiale

speciei
Suprafaţa reevaluată a
B.5

Nu este cazul

habitatului speciei din
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

492 ha

habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a suprafeţei

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

adecvate a habitatului

această specie

speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

suprafeţei habitatului

"0" - stabilă

speciei
Calitatea datelor privind
B.10

tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria naturală

bună - adecvată

protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei
1278

Calitatea datelor privind
B.13

tendinţa actuală a

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

calităţii habitatului

măsurători prin eșantionare;

speciei
Tendinţa actuală
globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de

"0" - stabilă

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

"FV" - favorabilă,

habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

conservare din punct de
vedere al habitatului

Nu este cazul

speciei
Starea de conservare
B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 1459 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1460 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

1279

Tabel nr. 1461 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

A055 Anas querquendula
Rață cârâitoare
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

"0" - stabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

speciei din punct de

FV - perspective bune

vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

suprafeţei

"0" - stabilă

habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

speciei din punct de
vedere al habitatului

FV - favorabile

speciei
C.9

Perspectivele
speciei în viitor

C.10 Efectul cumulat al

Necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
1280

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;

Tabel nr. 1462 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
300-400 indivizi

=

=

Bune

Tabel nr. 1463 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1464 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele

speciei

în

viitor sunt necunoscute

Nr
A.1.

Tabel nr. 1465 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

871 Anas querquendula
Rață cârâitoare

A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

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

1281

D.3.

Starea globală de
conservare a speciei

D.4.

FV" - favorabilă,

Tendinţa stării
globale de

Nu este cazul

conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare

-

necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a

suplimentare

fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit,
specia nedepinzând mult de nivelul apelor în cadrul acumulărilor
permanente, doar în cazuri extreme în care nivelul apei din toate
cele cinci acumulări permanente ar fi extrem de scăzut. Specia
utilizează marginile habitatelor acvatice pentru odihnă, iar luciu
apei pentru hrănire.

Tabel nr. 1466 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și
B.15

sunt

favorabile,
C.9 necunoscut

Anas strepera
Tabel nr. 1467 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A051 Anas strepera
Rață pestriță
A.1

Specia

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
1282

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire, uneori rar cuibăritoare

speciilor

A.3

Mărimea

0 – 2 perechi cuibăritoare

populaţiei speciei

110 – 120 indivizi în pasaj

în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

referitoare la

măsurători prin eșantionare;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Populația cuibăritoare din România este de aproximativ 2.600-

mărimea

6.000 de perechi. În timpul pasajelor se pot vedea între 30.000

populaţiei speciei

și 100.000 de exemplare și iernează la noi între 500 și 3.500 de

în aria naturală

exemplare din această specie.

protejată şi

0–2%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
1283

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
1284

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei

nu există date privind structura populaţiei.

Starea de
conservare din
A.16

punct de vedere

FV- Favorabilă

al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1468 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată

1285

Mărimea

populaţiei

speciei în aria naturală
protejată

este

aproximativ egală cu
raportul

dintre

mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale

Tabel nr. 1469 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A051 Anas strepera
Rață pestriț

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire, uneori rar cuibăritoare

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

540 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

540 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
1286

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a

B.8

habitatului speciei şi ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

suprafeţei

"0" - stabilă

habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

privind tendinţa
actuală a suprafeţei

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria

bună - adecvată

naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14 speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
1287

calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

conservare din
punct de vedere al

"FV" - favorabilă,

habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

conservare din
punct de vedere al

Nu este cazul

habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1470 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1471 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1472 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A051 Anas strepera
Rață pestriță

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire, uneori rar cuibăritoare
1288

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

"0" - stabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

speciei din punct de

X – perspective necunoscute

vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

suprafeţei

"0" - stabilă

habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

speciei din punct de
vedere al habitatului

FV - favorabile

speciei
C.9

Perspectivele
speciei în 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;

Tabel nr. 1473 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă Raportul dintre
Perspective

1289

parametrului

viitoare a

valoarea VRSF

parametrului

şi valoarea
viitoare a
parametrului

0 – 2 perechi
110-120 indivizi

=

=

Bună

Tabel nr. 1474 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.5

favorabil,

C.8

necunoscut

Tabel nr. 1475 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1476 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A051 Anas strepera
Rață pestriță

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire, uneori rar cuibăritoare

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

FV" - favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

Nu este cazul

globale de

1290

conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a

suplimentare

fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit.

Tabel nr. 1477 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și
B.15

sunt

favoravili,

C.9

necunoscută

Anser albifrons
Tabel nr. 1478 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A041Anser albifrons
Gârliță mare
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2

temporală a
speciilor

A.3

Mărimea

0 – 200 indivizi
1291

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România efectivele de iernare a speciei sunt cuprinsăe între

mărimea

150.000 şi 280.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 0,2%

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

populaţiei de

populația de referință.

referinţă pentru

1292

starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"x" - necunoscut.

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
1293

A.15

Structura

nu există date privind structura populaţiei.

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1479 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei

speciei-

nefavorabilăinadecvată

Tabel nr. 1480 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

A041 Anser albifrons
Gârliță mare
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;

1294

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
B.3

154 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

154 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a

B.8

habitatului speciei şi ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

suprafeţei

"x" - necunoscută

habitatului speciei
B.10 Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
1295

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria

Rea

naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

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
B.15

"U2" - nefavorabilă - rea

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
1296

Tabel nr. 1481 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1482 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
în mod clar insuficientă de mare
pentru a asigura supraviețuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 1483 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A041 Anser albifrons
Gârliță mare
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

"0" - stabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

speciei din punct de

U1 - perspective rele

vedere al populaţiei
1297

Tendinţa viitoare a
C.6

suprafeţei

"0" - stabilă,

habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal,
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

speciei din punct de
vedere al habitatului

U1 - nefavorabile - rele

speciei
C.9

Perspectivele
speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"U2" - nefavorabile - rele,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 1484 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Inadecvat

Tabel nr. 1485 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt în stare rea

1298

Tabel nr. 1486 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în viitor
sunt nefavorabile- rele

Nr
A.1.

Tabel nr. 1487 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

873 Anser albifrons
Gârliță mare

A.2.

Tipul populaţiei

Populație care doar iernează în aria naturală protejată;

speciei în aria
naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U2" - nefavorabilă - rea,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Situl nu îndeplinește cerințele de habitat a speciei, bazinele

suplimentare

piscicole fiind în general prea mici pentru aceasta.

Tabel nr. 1488 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii

A.16-

nefavoravil- inadecvat, B.15
și C.9 nefavorabil- rău

1299

Anser anser
Tabel nr. 1489 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A043 Anser anser
Gâscă de vară
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea
A.3

10 – 50 indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

referitoare la

măsurători prin eșantionare;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 3.200 şi 4.600 de perechi.

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în

în aria naturală

creștere.

protejată şi

0–2%

mărimea
populaţiei
naţionale
1300

Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

1301

Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

"X" - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere
1302

al populaţiei

Tabel nr. 1490 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu există date suficiente

Tabel nr. 1491 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A043 Anser anser
Gâscă de vară

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

276 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

276 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

1303

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

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
1304

Starea de conservare "FV" - favorabilă,
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1492 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1493 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1494 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A043 Anser anser
Gâscă de vară
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3
C.4

Tendinţa viitoare a

"x" - necunoscută;

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal
1305

mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile,

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1495 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
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10 – 50 indivizi

X (necunoscut) X (necunoscute)

Necunoscute

Tabel nr. 1496 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.5

necunoscut,

C.8

este favorabil

Tabel nr. 1497 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1498 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A043 Anser anser
Gâscă de vară

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"x" - este necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută

1307

D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare aceste specii a

suplimentare

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

Tabel nr. 1499 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
2 parametrii sunt
necunoscuți

Ardea cinerea
Tabel nr. 1500 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A028 Ardea cinerea
Stârc cenușiu
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea
A.3

populaţiei speciei

300 – 350 de indivizi

în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

bune - estimări robuste
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referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populaţia cuibăritoare a fost apreciată la 4.500-

mărimea

6.000 de perechi.

populaţiei speciei

0-2%

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea

300 – 350 de indivizi

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost
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apreciere a

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

mărimii

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a

populaţiei de

acestora

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

referinţă pentru

">" - mai mare

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

a mărimii

„X” – necunoscută

populaţiei speciei
Calitatea datelor
A.12

privind tendinţa
actuală a mărimii

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

populaţiei speciei
Magnitudinea
A.13

tendinţei actuale
a mărimii

Nu este cazul

populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

A.16

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din

nu există date privind structura populaţiei.

„X” – necunoscută
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punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
A.17

punct de vedere

„X” – necunoscută

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1501 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Nu

se

îndeplinesc

condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei

din

punct

de

vedere al populației

Tabel nr. 1502 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A028 Ardea cinerea
Stârc cenuși

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
B.3

Suprafaţa

574 ha

habitatului speciei
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în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată

Nu este cazul

a habitatului speciei
B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

574 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare

actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11 Calitatea habitatului

bună (adecvată)
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speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "FV" - favorabilă
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

conservare din

"0" - este stabilă

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1503 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 1504 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1505 - 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

A.2.

Tipul populaţiei speciei Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire
în aria naturală

Stârc cenușiu

protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

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

FV - favorabile

din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1506 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel ca VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1507 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1508 - 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

Nr

Tabel nr. 1509 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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A.1.

Specia

A028 Ardea cinerea
Stârc cenușiu

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1510 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16
și

C.9

necunoscuți

Ardea purpurea
Tabel nr. 1511 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

A029 Ardea purpurea
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Stârc roșiatic
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European
și a Consiliului, privind conservarea păsărilor
sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
A.2

A.3

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

temporală a speciilor

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea populaţiei

65 – 90 de indivizi

speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la populaţia datelor obținute prin măsurători parțiale
speciei din aria
naturală protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi

mărimea populaţiei

cuprinsă între 850 şi 1.500 de perechi.

speciei în aria naturală Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în
protejată şi mărimea

descreștere.

populaţiei naţionale

0–2%

Mărimea populaţiei

Nesemnificativ

speciei în aria naturală
A.6

protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a

A.7

Nu este cazul

populaţiei estimate în
planul de management
anterior
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Mărimea populaţiei de Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
A.8

referinţă pentru starea

estima populația de referință.

favorabilă în aria
naturală protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a mărimii
A.9

populaţiei de referinţă
pentru starea
favorabilă
Raportul dintre

≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
A.10

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei

mărimii populaţiei

speciei.

speciei exprimată prin
calificative
A.15
A.16

Structura populaţiei

nu există date privind structura populației

speciei
Starea de conservare

"X" - necunoscută
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din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
A.17

x – este necunoscută

conservare din punct
de vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 1512 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu există date suficiente

Tabel nr. 1513 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A029 Ardea purpurea
Stârc roșiatic

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

241 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată

B.5

Nu este cazul

a habitatului speciei
din planul de
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management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

241 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

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
B.13 privind tendinţa

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

actuală a calităţii
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habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "FV" - favorabilă
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1514 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1515 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1516 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
1321

A.1

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A029 Ardea purpurea
Stârc roșiatic
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

"FV" - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Tabel nr. 1517 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1518 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.8

favorabil

Tabel nr. 1519 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele

speciei

în

viitor sunt necunoscute

Nr
A.1.

Tabel nr. 1520 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A029 Ardea purpurea
Stârc roșiatic

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"X" - necunoscută
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globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1521 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și C.9
necunoscuți

Ardeola ralloides
Tabel nr. 1522 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A024 Ardeola ralloides
Stârc galben
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

A.2

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
1324

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire

speciilor
Mărimea
A.3

60 – 70 de indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populaţia cuibăritoare este estimată la 2.500-5.500

mărimea

de perechi, din care majoritatea în Delta Dunării. În timpul

populaţiei speciei

pasajelor pot fi observate în țara noastră între 4.500 și 6.000 de

în aria naturală

exemplare.

protejată şi

0–2%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativ

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
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A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
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populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura

A.15

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"FV" - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1523 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Starea de conservare din
punct

de

vedere

al

populaţiei speciei este
favorabilă

Tabel nr. 1524 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A024 Ardeola ralloides
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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
Suprafaţa
B.3

241 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

Nu este cazul

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

suprafeţei
1328

habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "FV" - favorabilă,
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabel nr. 1525 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1526 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare ȘI Calitatea
habitatului speciei în aria naturală
protejată [B.11] este adecvată
pentru supraviețuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 1527 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A024 Ardeola ralloides
Stârc galben
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
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

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile,

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"FV" - favorabile,

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;

Tabel nr. 1528 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
la fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1529 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri
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sunt favorabili

Tabel nr. 1530 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1531 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A024 Ardeola ralloides
Stârc galben

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"FV" - favorabilă,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1532 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
1332

Favorabilă
Parametrii
B.15,

C.9

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A.16,
sunt

favorabili

Aythya ferina
Tabel nr. 1533 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A059 Aythya ferina
Rață cu cap castaniu
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

Statut de prezenţă protejată pentru reproducere);
A.2

A.3

temporală a

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciilor

pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea

2 – 4 perechi cuibăritoare

populaţiei speciei

120 – 200 de indivizi în pasaj

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

Raportul dintre

Pe baza ultimelor date publicate, populaţia din ţară a fost

mărimea

apreciată la 12.000-18.000 de perechi cuibăritoare, iar

populaţiei speciei

populația care iernează este de 50-250 de exemplare. În timpul

în aria naturală

pasajelor, pot fi observate între 7.000 și 9.000 de exemplare.

protejată şi

0–2%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
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starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populație

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută
1335

conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1534 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în aria
naturală

protejată

[A.3.]

este

mai

aproximativ egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale (A.10)

Tabel nr. 1535 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A059 Aythya ferina
Rață cu cap castaniu
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

A.2.

B.3

Tipul populaţiei

protejată pentru reproducere);

speciei în aria

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

naturală protejată

pentru odihnă și/sau hrănire.

Suprafaţa

522,5 ha

habitatului speciei
în aria naturală
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protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

522,5 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului

bună (adecvată)

speciei în aria
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naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"FV" - favorabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1536 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
"0" - stabilă,

0/0
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Tabel nr. 1537 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1538 - 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

A059 Aythya ferina
Rață cu cap castaniu
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

A.2.

C.3

Tipul populaţiei

protejată pentru reproducere);

speciei în aria

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

naturală protejată

pentru odihnă și/sau hrănire.

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
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suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

"FV" - favorabile,

speciei din punct de

C.8

vedere al habitatului
speciei
Perspectivele

C.9

"FV" - favorabile,

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;

Tabel nr. 1539 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1540 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile
Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
-inadecvate
Perspectivele speciei din
punct

de

habitatului

vedere
speciei

al
sunt

favorabile

Tabel nr. 1541 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1542 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A059 Aythya ferina
Rață cu cap castaniu

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

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

D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1543 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

inadecvată
Parametrul
nevofavorabil

Necunoscută

A.16
–

inadecvat

Aythya fuligula
Tabel nr. 1544 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A061Aythya fuligula
Rață moțată

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea
A.3

80 – 90 de indivizi în pasaj

populaţiei speciei
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

mărimea

între 20 şi 30 de perechi. Iernează 15.000 – 30.000 de indivizi.
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populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în

în aria naturală

descreștere.

protejată şi

0 – 1%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,
1343

mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populație

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere
1344

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1545 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea

populației

speciei în aria naturală
protejată [A.3.] este mai
aproximativ

egală

cu

raportul dintre mărimea
populaţiei

de

referinţă

pentru starea favorabilă
şi

mărimea

populaţiei

actuale (A.10)

Tabel nr. 1546 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A061 Aythya fuligula
Rață moțată

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

450 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

450 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

labă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
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Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"FV" - favorabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1547 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
"0" - stabilă,

0/0
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Tabel nr. 1548 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1549 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A061 Aythya fuligula
Rață moțată

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

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
C.8

"FV" - favorabile,

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"FV" - favorabile,

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;

Tabel nr. 1550 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1551 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.8

este favorabil

Tabel nr. 1552 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele
viitoare ale speciei
sunt favorabile
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Nr
A.1.

Tabel nr. 1553 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A061 Aythya fuligula
Rață moțată

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează
atât pentru hrană,

bazinele cu apă adâncă de + 1 m. În sit

heleșteiele îndeplinesc cu success cerințele de habitat ale speciei.

Tabel nr. 1554 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
este

A.16

nefavorabil-

inadecvat

Aythya nyroca
Tabel nr. 1555 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
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A060 Aythya nyroca
Rață roșie
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie aproape
amenințată (Near threatened - NT).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

Statut de prezenţă protejată pentru reproducere);
A.2

A.3

temporală a

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciilor

pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea

20 – 25 perechi

populaţiei speciei

600 – 800 de indivizi

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

Pe baza ultimelor date publicate, populaţia din ţară a fost

mărimea

apreciată la 12.000-18.000 de perechi cuibăritoare, iar

populaţiei speciei

populația care iernează este de 50-250 de exemplare. În timpul

în aria naturală

pasajelor, pot fi observate între 7.000 și 9.000 de exemplare.

protejată şi

0 – 0,2 %

mărimea
populaţiei
naţionale
A.6

Mărimea

Nesemnificativă
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populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

A.11

Tendinţa actuală

x – necunoscută
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a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populație

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei
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Tabel nr. 1556 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este mai aproximativ egală cu
raportul

dintre

mărimea

populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 1557 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A060 Aythya nyroca
Rață roșie
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

A.2.

B.3

Tipul populaţiei

protejată pentru reproducere);

speciei în aria

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

naturală protejată

pentru odihnă și/sau hrănire.

Suprafaţa

242,5 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată

B.5

Nu este cazul

a habitatului speciei
din planul de
management
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anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

242,5 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
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Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "FV" - favorabilă,
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

conservare din

"0" - este stabilă

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1558 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
"0" - stabilă,

0/0

Tabel nr. 1559 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1560 - 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

A060 Aythya nyroca
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Rață roșie
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2.

C.3

Tipul populaţiei

protejată pentru reproducere);

speciei în aria

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

naturală protejată

pentru odihnă și/sau hrănire.

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

"FV" - favorabile,

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

C.10

Perspectivele

"FV" - favorabile,

speciei în viitor
Efectul cumulat al
impacturilor asupra

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
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speciei în viitor

viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 1561 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Valoarea actuală a
parametrului

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1562 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
favorabil

Tabel nr. 1563 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 1564 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

911 Aythya nyroca
Rață roșie

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
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D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1565 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Necunoscută
rea
Paramtrul

A.16

este

nefavorabil- inadecvat

Botaurus stellaris
Tabel nr. 1566 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A021 Botaurus stellaris
Buhai de baltă
Statut de protecţie:
A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
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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
A.3

2 – 4 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Pe baza ultimelor studii, populația din România a fost apreciată

mărimea

la 1.000-5.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 0,5%

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

A.7

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
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estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei
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A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

"X" - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1567 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
nu există suficiente date

Tabel nr. 1568 - 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.

A.2.

Specia

A396 Botaurus stellaris
Buhai de baltă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

224,5 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

224,5 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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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suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"FV" - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.17

Starea de

Nu este cazul.

conservare
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necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1569 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1570 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1571 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A396 Botaurus stellaris
Buhai de baltă
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
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Tendinţa viitoare a
C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

"FV" - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1572 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1573 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.5

este favorabil

1366

Tabel nr. 1574 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1575 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia
A396 Botaurus stellaris
Buhai de baltă

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"X" - necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a

suplimentare

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

Tabel nr. 1576 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
Parametrii A.16 și C.9
sunt necunoscuți

Branta ruficollis
Tabel nr. 1577 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A396 Branta ruficollis
Gâscă cu gât roșu
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie vulnerabilă
(Vulnerable - V).

Statut de prezenţă Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

0 – 5 indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația care iernează este cuprinsă între 9.000 –

mărimea

20.000 de indivizi.
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populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în

în aria naturală

creștere.

protejată şi

0–2%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

"x" - necunoscut.
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mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populaţiei.

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere
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al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1578 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Starea de conservare din
punct

de

populaţiei

vedere
speciei

al
este

nefavorbilă- inadecvată

Tabel nr. 1579 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A396 Branta ruficollis
Gâscă cu gât roșu
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

154 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul

B.5

a habitatului speciei
din planul de

1371

management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

154 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a

B.8

habitatului speciei şi ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

suprafeţei

"x" - necunoscută

habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

privind tendinţa
actuală a suprafeţei

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria

Rea

naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

speciei
Calitatea datelor
B.13 privind tendinţa

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

actuală a calităţii
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habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U2" - nefavorabilă - rea

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1580 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1581 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafața

habitatului

speciei

în

aria

naturală protejată [B.3.] este în mod clar
insuficientă de mare pentru a asigura

1373

supraviețuirea pe termen lung a speciei

Tabel nr. 1582 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A396 Branta ruficollis
Gâscă cu gât roșu
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

"0" - stabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

speciei din punct de

U2 - perspective rele

vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

suprafeţei

"0" - stabilă,

habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal,
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

speciei din punct de
vedere al habitatului

U2 - nefavorabile - rele

speciei
C.9

Perspectivele

"U2" - nefavorabile - rele,
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speciei în viitor
Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

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

Tabel nr. 1583 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Nefavorabile- rele

Tabel nr. 1584 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt în stare rea

Tabel nr. 1585 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt nefavorabilerele

Nr
A.1.

Tabel nr. 1586 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A396 Branta ruficollis
Gâscă cu gât roșu

A.2.

Tipul populaţiei

Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
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speciei în aria
naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U2" - nefavorabilă - rea,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Situl nu îndeplinește cerințele de habitat a speciei, bazinele

suplimentare

piscicole fiind în general prea mici pentru aceasta.

Tabel nr. 1587 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii

B.15

și

C.9

nefavorabil - rău

Calidris alpina
Tabel nr. 1588 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A149 Calidris alpina
Fugaci de țărm
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
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Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire..

speciilor
Mărimea
A.3

80 – 90 de indivizi

populaţiei speciei
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 întâlnită în pasaj este cuprinsă între

mărimea

10.000 – 30.000 de indivizi Atât efectivele, cât şi distribuția

populaţiei speciei

curentă a speciei este stabilă.

în aria naturală

0–1%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativ

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
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anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"X" - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1589 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu

se

îndeplinesc

condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de vedere
al populației

Tabel nr. 1590 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
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Nr
A.1.

A.2.

B.3

Parametri
Specia

Descriere
A149 Calidris alpina
Fugaci de țărm

Tipul populaţiei speciei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

în aria naturală protejată

protejată pentru odihnă și/sau hrănire..

Suprafaţa habitatului

226 ha

speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a

Variabil în funcție de administrarea eleieșteelor, maxim

habitatului speciei în aria

226 ha

naturală protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a suprafeţei

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

adecvate a habitatului

această specie

speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre suprafaţa

"≈" - aproximativ egal,

adecvată a habitatului
B.8

speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

tendinţa actuală a

măsurători prin eșantionare;
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suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea habitatului

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

B.11 speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor privind

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

tendinţa actuală a

măsurători prin eşantionare;

calităţii habitatului
speciei
Tendinţa actuală globală

”x” – necunoscută

a habitatului speciei
B.14

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din

"X" - necunoscută

B.15 punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"X" - necunoscută

conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 1591 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

Nu există date
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Tabel nr. 1592 - 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

Tabel nr. 1593 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A149 Calidris alpina
Fugaci de țărm

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"x" - necunoscută;

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

C.7

">" - mai mare,

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
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speciei în viitor
Perspectivele
C.8

U1 - nefavorabile – inadecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1594 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
Sub VRSF

=

=

Rele

Tabel nr. 1595 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabilindecvat

Tabel nr. 1596 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
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Nr
A.1.

Tabel nr. 1597 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A149 Calidris alpina
Fugaci de țărm

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire..

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1598 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți

parametrii

sunt necunoscuți

Carduelis cannabina
Tabel nr. 1599 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
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Nr

Parametru

Descriere
A366 Carduelis cannabina
Cânepar
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de
A.2

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

30 – 40 perechi

populaţiei speciei 350 – 450 de indivizi
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 200.000 şi 500.000 de perechi.

populaţiei speciei Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt stabile.
A.5

în aria naturală

0 – 0,05%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea

Nesemnificativă
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populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
A.7

estimate în
planul de
management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

populaţiei de

estima populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
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Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale

estima magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă,

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere
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al populaţiei

Tabel nr. 1600 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este

aproximativ

raportul

dintre

egală

cu

mărimea

populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 1601 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A366 Carduelis cannabina
Cânepar
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

30 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

1388

Suprafaţa adecvată
B.6

30 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14 Tendinţa actuală

"0" - stabilă
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globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "U1" - nefavorabilă - inadecvată,
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1602 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1603 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare și
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabilă si calitatea habitatului
speciei

în

aria

naturală
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protejată [B.11] este medie

Tabel nr. 1604 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A366 Carduelis cannabina
Cânepar
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

U1 - perspective inadecvate

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

U1 - nefavorabile - inadecvate,

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute
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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;

Tabel nr. 1605 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

inadecvate

Tabel nr. 1606 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii parametrii
sunt inadecvați

Tabel nr. 1607 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1608 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A366 Carduelis cannabina
Cânepar

A.2.

Tipul populaţiei

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
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naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a

suplimentare

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

Tabel nr. 1609 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii A.16 și B.15 sunt
nefavorabili- inadecvați

Charadrius alexandrinus
Tabel nr. 1610 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A138 Charadrius alexandrinus
Prundăraș de sărătură
Statut de protecţie:
A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
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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
A.3

0 – 5 indivizi

populaţiei speciei
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

mărimea

între 300 şi 500 de perechi. În pasaj 500 – 1.000 de indivizi.

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în

în aria naturală

descreștere.

protejată şi

0%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativ

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

A.7

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
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de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
1395

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"X" - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1611 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu

se

îndeplinesc

condițiile pentru a evalua
starea de

conservare a

speciei din punct de vedere
al populației ca favorabilă
sau nefavorabilă - rea
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Tabel nr. 1612 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

Tipul populaţiei
A.2.

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa habitatului

B.3

A138 Charadrius alexandrinus
Prundăraș de sărătură
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
226 ha

speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a 226 ha

B.6

habitatului speciei în
aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
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Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

Rea (excepție când sbazinele sunt secate)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

"X" - necunoscută

B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"X" - necunoscută

conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare

Nu este cazul.

B.17 necunoscută din
punct de vedere al
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habitatului speciei

Tabel nr. 1613 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

Nu există date suficiente

Tabel nr. 1614 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Starea de conservare
din punct de vedere al
habitatului speciei este
necunoscută

Tabel nr. 1615 - 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

Tipul populaţiei
A.2.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

A138 Charadrius alexandrinus
Prundăraș de sărătură
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire..
"x" - necunoscută;

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
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vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

">" - mai mare,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

U1 - nefavorabile – inadecvate

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1616 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Rele

Tabel nr. 1617 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este

1400

nefavorabilinadecvat

Tabel nr. 1618 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele

speciei

în

viitor sunt necunoscute

Nr
A.1.

Tabel nr. 1619 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A138 Charadrius alexandrinus
Prundăraș de sărătură

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

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

D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele mâloase ale apelor
pentru hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările
permanente sunt golite aproape complet, acestea constituind zone
de hrănire propice pentru această specie.
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Tabel nr. 1620 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți

parametrii

sunt necunoscuți

Chlidonias hybridus
Tabel nr. 1621 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A196 Chlidonias hybridus
Chirighiță cu obraz alb
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere);

speciilor
Mărimea
A.3

180 – 220 de perechi

populaţiei speciei
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 de 16.000-20.000 de
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mărimea

perechi, iar în timpul pasajelor se pot observa între 25.000 și

populaţiei speciei

70.000 de exemplare.

în aria naturală

1–2%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
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Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"FV" - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
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punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1622 - 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)

Tabel nr. 1623 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A196 Chlidonias hybridus
Chirighiță cu obraz alb

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere);

naturală protejată
B.3

Suprafaţa habitatului

575 ha

speciei în aria
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naturală protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

575 ha

habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a suprafeţei

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

adecvate a habitatului această specie pentru cuibărire și hrănire
speciei în aria
naturală protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

”0” - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului

"0" - stabilă,
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speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

0" - stabilă

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

"FV" - favorabilă

B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

conservare din punct

"0" - este stabilă,

de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1624 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1625 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili
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Tabel nr. 1626 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Parametru
Descriere
Nr

A.1

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

965 Chlidonias hybridus
Chirighiță cu obraz alb
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV – favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"FV" - favorabile

speciei în viitor
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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;

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 1627 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1628 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1629 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr
D.1.

Tabel nr. 1630 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A196 Chlidonias hybridus
Chirighiță cu obraz alb

D.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"FV" - favorabile
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conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele acvatice cu plante
emerse pentru cuibărit, în cazul sitului, zona heleșteielor sunt
favorabile. Specia folosește și celelalte habitate acvatice pentru a
se hrăni.

Tabel nr. 1631 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți

parametrii

sunt favorabili

Chlidonias niger
Tabel nr. 1632 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
967 Chlidonias niger
Chirighiță neagră
Statut de protecţie:
A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
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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
A.3

200 - 220 de indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Populaţia estimată în România este de 300-800 de perechi

mărimea

cuibăritoare, iar în timpul pasajelor se pot observa între 3.000 și

populaţiei speciei

10.000 de exemplare.

în aria naturală

2 – 8%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

A.7

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
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de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
1412

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"FV" - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1633 - 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.]

aproximativ

egală

este
cu

raportul dintre mărimea
populaţiei

de

referinţă

pentru starea favorabilă şi
1413

mărimea

populaţiei

actuale (A.10)

Tabel nr. 1634 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A197 Chlidonias niger
Chirighiță neagră

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

227 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

227 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie pentru cuibărire și hrănire (iazurile din ferma

a habitatului speciei

piscicolă)

în aria naturală
protejată
B.8

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal
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suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.16 Tendinţa stării de
1415

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1635 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1636 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Starea

de

conservare

din

punct de vedere al habitatului
speciei

este

nefavorabilă-

inadecvată

Tabel nr. 1637 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A197 Chlidonias niger
Chirighiță neagră
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

C.4

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
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de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"FV" - favorabile

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;

Tabel nr. 1638 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune
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Tabel nr. 1639 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1640 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1641 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A197 Chlidonias niger
Chirighiță neagră

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
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stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele acvatice din
sitpentru a se hrăni.

Tabel nr. 1642 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Perimetrul
B.15 nefavorabil – inadecvat

Ciconia ciconia
Tabel nr. 1643 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A031 Ciconia ciconia
Barză albă
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

Statut de prezenţă protejată pentru reproducere);
A.2

temporală a
speciilor

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

Mărimea
A.3

6 – 8 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală

10 – 20 indivizi

protejată
Calitatea datelor
A.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

referitoare la
populaţia speciei
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din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 5.000 şi 6.000 de perechi.

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt

în aria naturală

constante.

protejată şi

0 – 0,2 %

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Nu este cazul.

apreciere a
mărimii
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populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

nu există date privind structura populației

"FV" - favorabilă

conservare din
punct de vedere
al populaţiei
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speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1644 - 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)

Tabel nr. 1645 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A031 Ciconia ciconia
Barză albă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere);
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naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

B.3

Suprafaţa

Variabil în funcție de administrarea eleieșteelor, maxim 226

habitatului speciei

ha

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

Variabil în funcție de administrarea eleieșteelor, maxim 226

a habitatului speciei

ha

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

A fost calculată suprafața totală a iazurilor care pot fi bune

apreciere a

pentru hrănirea berzelor în cazul în care sunt secate.

suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

">>" - mult mai mare

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

suprafeţei
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habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"X" - necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

""U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1646 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1647 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
în mod clar insuficientă de mare

Tabel nr. 1648 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A031 Ciconia ciconia
Barză albă
Populație în reproducere și densități însemnate în migrație.

speciei în aria
naturală protejată
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

C.3

Tendinţa viitoare a

naturală protejată pentru reproducere);

mărimii populaţiei

Raportul dintre

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

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
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Perspectivele
C.5

U1 - perspective inadecvate

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

U1 - perspective inadecvate

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"0" - stabilă,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

"≈" - aproximativ egal,

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

speciei în viitor
Efectul cumulat al

"FV" - favorabile

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;
Tabel nr. 1649 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune
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Tabel nr. 1650 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Unul dintre parametrii
este

nefavorabil

-

inadecvat

Tabel nr. 1651 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1652 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A31 Ciconia ciconia
Barză albă

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în
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timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și

suplimentare

hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele adiacente bazinelor
acvatice pentru hrană. Uneori bazinele sunt secate, acestea având
un efect benefic pentru specie.

Tabel nr. 1653 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
este

B.15

nefavorabil-

inadecvat

Cuculus canorus
Tabel nr. 1654 - 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:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere);

speciilor
Mărimea
A.3

40 – 50 de perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
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A.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 300.000 şi 600.000 de perechi.

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt

în aria naturală

constante.

protejată şi

0 – 0,05%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

populaţiei de

populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
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Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15
A.16

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"FV" - favorabilă
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conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1655 - 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.]
egală

este
cu

aproximativ

raportul

mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

favorabilă

şi

dintre
de
starea

mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 1656 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

A212 Cuculus canorus
Cuc
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
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speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

365 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

365 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

Cucul fiind o specie terestră larg răpândită care parazitează și

apreciere a

cuiburile speciilor de păsări cântătoare acvatice, am calculat

suprafeţei adecvate

toată suprafața sitului cu excepția Dunării și a iazurilor mari

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei

B.10 Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
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privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă – inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabel nr. 1657 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1658 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Starea de conservare din
punct de vedere al habitatului
speciei este nefavorabilă –
inadecvată

Tabel nr. 1659 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A212 Cuculus canorus
Cuc
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,
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suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"FV" - favorabile

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;

Tabel nr. 1660 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare
parametrului
a parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1661 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1662 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
1435

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Perspectivele
speciei în viitor
sunt favorabile

Tabel nr. 1663 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A212 Cuculus canorus
Cuc

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează în special zonele cu stuf
pentru reproducere.

Tabel nr. 1664 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată
Parametrul
este

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

B.15

nefavorabil-

inadecvat

Cygnus cygnus
Tabel nr. 1665 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A038 Cygnus cygnus
Lebădă de iarnă
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

0 – 10 indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România iernează între 2.000 și 5.000 de indivizi.
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mărimea

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în

populaţiei speciei

creștere.

în aria naturală

0–2%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
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Raportul dintre

"x" - necunoscut.

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populaţiei.

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
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punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1666 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Starea de conservare din
punct

de

populaţiei

vedere
speciei

al
este

nefavorabilă- inadecvată

Tabel nr. 1667 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A038 Cygnus cygnus
Lebădă de iarnă
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

154 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
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a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

154 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a

B.8

habitatului speciei şi ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

suprafeţei

"x" - necunoscută

habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

privind tendinţa
actuală a suprafeţei

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria

"U2" - nefavorabilă - rea

naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

speciei
B.13 Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
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privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

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
B.15

"U2" - nefavorabilă - rea

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1668 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1669 - 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
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punct

de

vedere

al

habitatului speciei este
nefavorabilă- rea

Tabel nr. 1670 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

1004 Cygnus cygnus
Lebădă de iarnă
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

"0" - stabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

speciei din punct de

U2 - perspective rele

vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

suprafeţei

"0" - stabilă,

habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal,
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

speciei din punct de

U2 - nefavorabile - rele

vedere al habitatului
1443

speciei
C.9

Perspectivele
speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"U2" - nefavorabile - rele,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 1671 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare
parametrului
a parametrului
Sub VRSF?

=

=

rele

Tabel nr. 1672 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt în stare rea

Tabel nr. 1673 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în viitor
sunt nefavorabile- rele

Nr
D.1.

Tabel nr. 1674 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A038 Cygnus cygnus
Lebădă de iarnă

D.2.

Tipul populaţiei

Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
1444

speciei în aria
naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U2" - nefavorabilă - rea,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Situl nu îndeplinește cerințele de habitat a speciei, bazinele

suplimentare

piscicole fiind în general prea mici pentru aceasta.

Tabel nr. 1675 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii B.15 și C.9 sunt
nefavorabiili- răi

Cygnus olor
Tabel nr. 1676 - 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:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

A.2

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
1445

temporală a

protejată pentru reproducere);

speciilor

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

A.3

Mărimea

2 – 4 perechi

populaţiei speciei

30 – 40 de indivizi

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 3.000 şi 5.000 de perechi.

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt

în aria naturală

constante.

protejată şi

0–2%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
1446

anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura

nu există date privind structura populație

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1677 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei este
nefavorabilăinadecvată

Tabel nr. 1678 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
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Nr
B.1.

Parametri
Specia

Tipul populaţiei
B.2.

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

Descriere
A036 Cygnus olor
Lebădă de vară
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
226 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

226 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

B.8

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
1449

habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"FV" - favorabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă

punct de vedere al
habitatului speciei
1450

Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1679 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
"0" - stabilă,

0/0

Tabel nr. 1680 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1681 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
C.1

Specia

Tipul populaţiei
C.2.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

A036 Cygnus olor
Lebădă de vară
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
1451

Perspectivele
C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

"FV" - favorabile,

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"FV" - favorabile,

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;

Tabel nr. 1682 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare
parametrului
a parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1683 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.8

1452

este favorabil

Tabel nr. 1684 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 1685 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A036 Cygnus olor
Lebădă de vară

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

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

D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează
atât pentru reproducere cât și pentru hrană, bazinele cu vegetație,
de preferat cu suprafețe mari de stuf. În sit heleșteiele și canalul
îndeplinesc cu success cerințele de habitat ale speciei.
1453

Tabel nr. 1686 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
este

A.16

nefavorabil-

inadecvat

Delichon urbicum
Tabel nr. 1687 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A253 Delichon urbicum
Lăstun de casă
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă
A.2

temporală a
speciilor

A.3

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea

700 – 800 de indivizi

populaţiei speciei

10 -20 perechi

în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale;

populaţia speciei
din aria naturală
1454

protejată

A.5

Raportul dintre

Pentru România populația cuibăritoare este estimată la

mărimea

400.000-1.300.000 de perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei

0 – 0,01%

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Nu este cazul.

apreciere a
mărimii
populaţiei de

1455

referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populație

populaţiei speciei
Starea de

"FV" - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
1456

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1688 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei este
favorabilă

Tabel nr. 1689 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
B.1.

Specia

Tipul populaţiei
B.2.

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

A253 Delichon urbicum
Lăstun de casă
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
801 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

1457

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

801 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
B.12 Tendinţa actuală a
1458

calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"FV" - favorabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1690 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

Tabel nr. 1691 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
1459

Favorabilă
Toți

Nefavorabilă -inadecvată

Nefavorabilă rea

Necunoscută

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1692 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3

Specia

A253 Delichon urbicum
Lăstun de casă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

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

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

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,
1460

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
C.9

Perspectivele

"FV" - favorabile,

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;

Tabel nr. 1693 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1694 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.8

este favorabil

Tabel nr. 1695 - 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

Nr

Tabel nr. 1696 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
1461

A.1.

Specia

A253 Delichon urbicum
Lăstun de casă

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

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

D.3.

Starea globală de

"FV" - favorabile,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează și
pentru hrană majoritatea habitatelor din sit. În sit zonele acvatice
îndeplinesc cu success cerințele de habitat ale speciei.

Tabel nr. 1697 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți

parametrii

sunt favorabili

Egretta alba
Tabel nr. 1698 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

A028 Egretta alba
Egretă mare

1462

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea
A.3

250 – 300 de indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 200 şi 370 de perechi. Pe teritoriul țării noastre iernează

populaţiei speciei

1.000 – 3.000 de indivizi. Atât efectivele, cât şi distribuția

în aria naturală

curentă a speciei sunt constante.

protejată şi

8-15%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Semnificativ

populaţiei speciei
A.6

în aria naturală
protejată
comparata cu

1463

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea

Nu este cazul

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

mărimii

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a

populaţiei de

acestora

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

referinţă pentru

"≈" - aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

a mărimii

„X” – necunoscută

populaţiei speciei
A.12

Calitatea datelor
privind tendinţa

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

1464

actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
A.13

tendinţei actuale
a mărimii

Nu este cazul

populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei

nu există date privind structura populaţiei.

Starea de
conservare din
A.16

punct de vedere

„X” – necunoscută

al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
A.17

punct de vedere

„X” – necunoscută

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1699 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
1465

Nu

se

îndeplinesc

condițiile pentru a evalua
starea

de

conservare

a

speciei din punct de vedere
al populației

Tabel nr. 1700 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A027 Egretta alba
Egretă mare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

521 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa

Nu este cazul

reevaluată a
B.5

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

521 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie
1466

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare

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

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15 Starea de

"FV" - favorabilă
1467

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

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1701 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1702 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili
Tabel nr. 1703 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A027 Egretta alba
Egretă mare
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei

1468

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei

C.8

FV - favorabile

din punct de vedere
al habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1704 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului

1469

La fel ca VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1705 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1706 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1707 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A027 Egretta alba
Egretă mare

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și

1470

hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează marginile apelor pentru
hrănire. În anumite perioade, unele din acumulările permanente
sunt golite aproape complet, acestea constituind zone de hrănire
propice pentru această specie.

Tabel nr. 1708 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și C.9
sunt necunoscuți

Egretta garzetta
Tabel nr. 1709 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A026 Egretta garzetta
Egretă mica
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor

A.3

Mărimea

0 - 10 perechi cuibăritoare

populaţiei speciei

250 – 300 de indivizi

în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

bune - estimări robuste
1471

referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 4.000

populaţiei speciei

distribuția curentă a speciei sunt constante.

în aria naturală

0–2%

şi 8.000 de perechi.

Atât efectivele, cât şi

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea

0 perechi

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost
1472

apreciere a

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

mărimii

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a

populaţiei de

acestora

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

referinţă pentru

"≈" - aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

a mărimii

„X” – necunoscută

populaţiei speciei
Calitatea datelor
A.12

privind tendinţa
actuală a mărimii

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

populaţiei speciei
Magnitudinea
A.13

tendinţei actuale
a mărimii

Nu este cazul

populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

A.16

Structura
populaţiei speciei
Starea de
conservare din

nu există date privind structura populaţiei.

„X” – necunoscută

1473

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

punct de vedere

„X” – necunoscută

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1710 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu

se

condițiile
evalua

îndeplinesc
pentru
starea

a
de

conservare a speciei din
punct

de

vedere

al

populației

Tabel nr. 1711 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A026 Egretta garzetta
Egretă mica

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

speciei în aria naturală

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

protejată
B.3

Suprafaţa habitatului

700 ha

1474

speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
B.4

suprafaţa habitatului
speciei
Suprafaţa reevaluată a

B.5

Nu este cazul

habitatului speciei din
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

700 ha

habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a suprafeţei

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

adecvate a habitatului

această specie

speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria naturală
protejată
B.12 Tendinţa actuală a

"0" - stabilă
1475

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

"FV" - favorabilă

B.15 din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

conservare din punct

"0" - este stabilă

de vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 1712 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1713 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți

parametrii

1476

sunt favorabili

Tabel nr. 1714 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A026 Egretta garzetta
Egretă mica
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei
1477

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1715 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare
parametrului
a parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1716 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1717 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1718 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A026 Egretta garzetta
Egretă mica

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
1478

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1719 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16
și

C.9

sunt

necunoscuți

Erithacus rubecula
Tabel nr. 1720 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A269 Erithacus rubecula
Măcăleandru
A.1

Specia

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
1479

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de
A.2

prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire

15 – 20 perechi

populaţiei speciei 50 – 500 de indivizi
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

În România populația cuibăritoare a speciei este apreciată la

mărimea

1.854.000-2.670.000 de perechi și este considerată stabilă.

populaţiei speciei 0 – 0,01%
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificatiă

populaţiei speciei
A.6

în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
1480

populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
A.7

estimate în
planul de
management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

populaţiei de

estima populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
1481

actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale

estima magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă,

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1721 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
1482

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)

Tabel nr. 1722 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

Tipul populaţiei
A.2.

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa habitatului

B.3

A269 Erithacus rubecula
Măcăleandru
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire
230 ha

speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

230 ha

habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a suprafeţei

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

adecvate a habitatului această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
speciei în aria

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)
1483

naturală protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

"U1" - nefavorabilă – inadecvată

B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
B.16 Tendinţa stării de
1484

conservare din punct

"0" - este stabilă,

de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
B.17

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1723 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1724 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare șI Calitatea
habitatului speciei în aria naturală
protejată [B.11] este adecvată
pentru supraviețuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 1725 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3

Specia

A269 Erithacus rubecula
Măcăleandru

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

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

Tendinţa viitoare a

1485

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

U1- nefavorabile - inadecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

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;

Tabel nr. 1726 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului

1486

La fel cu VRSF

Stabil

=

Nefavorabileinadecvtae

Tabel nr. 1727 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabilinadecvat

Tabel nr. 1728 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei
în viitor sunt "U1" nefavorabile

–

inadecvate.

Nr
A.1.

Tabel nr. 1729 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A269 Erithacus rubecula
Măcăleandru

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

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

D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei

1487

D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1730 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt

nefavorabili

-

inadecvați

Fringilla coelebs
Tabel nr. 1731 - 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:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

A.2

Statut de prezenţă Populație nerezidentă (parțial rezidentă) cuibăritoare (care
temporală a

utilizează aria naturală protejată pentru reproducere);
1488

speciilor
Mărimea
A.3

150 – 200 de perechi cuibăritoare

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 4.000.000 şi 8.000.000 de perechi.

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt

în aria naturală

constante.

protejată şi

0 – 0,01 %

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

reevaluată a

populația de referință.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

150-250 perechi
1489

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

"≈" - aproximativ egal,

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

x – necunoscută

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
1490

exprimată prin
calificative
A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă,

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1732 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este

aproximativ

Raportul

dintre

egală

cu

mărimea

populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 1733 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
1491

Nr
A.1.

A.2.

Parametri
Specia

Descriere
A359 Fringilla coelebs
Cinteză

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

320 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

320 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
B.7

suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
1492

Tendinţa actuală a
B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă – inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei

B.17 Starea de

Nu este cazul.
1493

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1734 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1735 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
șI Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1736 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A359 Fringilla coelebs
Cinteză

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă (parțial rezidentă) cuibăritoare (care

speciei în aria

utilizează aria naturală protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

C.4

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
1494

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

U1 - nefavorabile – inadecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

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;

Tabel nr. 1737 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
La fel cu VRSF

Stabil

=

Bune

Tabel nr. 1738 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
1495

Nefavorabile -

Favorabile

Nefavorabile - rele

inadecvate

Necunoscută

Parametrul C.8- U1

Tabel nr. 1739 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Perspectivele
viitor

sunt

speciei

în

"U1"

-

nefavorabile – inadecvate.

Nr
A.1.

Tabel nr. 1740 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A359 Fringilla coelebs
Cinteză

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor de pădure este stabilă la nivel de sit. Specia utilizează
atât pentru reproducere cât și pentru hrană, habitatele de pădure, și
tufăriș. În cazul sitului, inclusiv aliniamentul de plopi de pe malul
heleșteielor este favorabil speciei .
1496

Tabel nr. 1741 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15

și

A.16,
C.9-

nefavorabiliinadecvați

Fulica atra
Tabel nr. 1742 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A125 Fulica atra
Lișiță
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă
A.2

temporală a
speciilor

A.3

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea

45 – 60 de perechi

populaţiei speciei

350 – 450 de indivizi

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

bune - estimări robuste

referitoare la
populaţia speciei
1497

din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 67.000

populaţiei speciei

distribuția curentă a speciei sunt constante.

în aria naturală

0 – 0,1%

şi 79.000 de perechi.

Atât efectivele, cât şi

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Nu este cazul.

apreciere a
mărimii

1498

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

nu există date privind structura populație

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere
al populaţiei
1499

speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1743 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este mai aproximativ
egală cu raportul dintre
mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de

starea
mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 1744 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A125 Fulica atra
Lișiță
506 ha

speciei în aria
naturală protejată

B.3

Suprafaţa

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

1500

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4

Nu este cazul

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată 506 ha
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

a habitatului speciei

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

în aria naturală

această specie

protejată
Metodologia de

"≈" - aproximativ egal

apreciere a
B.7

suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"0" - stabilă,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

suprafeţei

măsurători prin eșantionare;

habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

bună (adecvată)

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
1501

Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria

"0" - stabilă,

naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

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

speciei
Calitatea datelor
B.13

"0" - stabilă,

privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - este stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"FV" - favorabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

Nu este cazul.

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1745 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
1502

"0" - stabilă,

0/0

Tabel nr. 1746 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 1747 - 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

Tipul populaţiei
A.2.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

A125 Fulica atra
Lișiță
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

C.7

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a

1503

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
C.8

"FV" - favorabile,

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"FV" - favorabile,

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;

Tabel nr. 1748 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

favorabile

Tabel nr. 1749 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.8

favorabil

Tabel nr. 1750 - 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
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speciei în viitor
sunt favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 1751 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A125 Fulica atra
Lișiță

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

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

D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1752 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

inadecvată
Parametrul

A.16

nefavorabil

–

Necunoscută

inadecvat

Himantopus himantopus
Tabel nr. 1753 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A131 Himantopus himantopus
Piciorong
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire..

speciilor
Mărimea
A.3

40 – 50 de indivizi

populaţiei speciei
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 populaţia estimată este de 900-2.000 de perechi.
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mărimea

Între 1.500 şi 6.000 de exemplare pot fi observate pe teritoriul

populaţiei speciei

țării în timpul pasajelor.

în aria naturală

0–2%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativ

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
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Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"X" - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
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punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1754 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu

se

îndeplinesc

condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei

din punct de

vedere al populației

Tabel nr. 1755 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A131 Himantopus himantopus
Piciorong

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire..

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

226 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
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Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

a habitatului speciei

Maxim 226, în funcție de practicile piscicole

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

B.12 calităţii habitatului
speciei
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B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

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
B.15

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1756 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

Nu există date

Tabel nr. 1757 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea

1511

Starea de conservare din
punct de vedere al habitatului
speciei este necunoscută

Tabel nr. 1758 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A131 Himantopus himantopus
Piciorong

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"x" - necunoscută;

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

">" - mai mare,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

”X” – necunoscute

speciei din punct de
vedere al habitatului
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speciei
C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1759 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
Sub VRSF

=

=

necunoscute

Tabel nr. 1760 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabil- rău

Tabel nr. 1761 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele

speciei

sunt necunoscute

Nr
A.1.

Tabel nr. 1762 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A131 Himantopus himantopus
Piciorong
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A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire..

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1763 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți parametrii sunt necunoscuți

Ixobrychus minutus
Tabel nr. 1764 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A022 Ixobrychus minutus
Stârc pitic
A.1

Specia

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
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habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere);

speciilor
Mărimea
A.3

15 – 20 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România se estimează că populația cuibăritoare este cuprinsă

mărimea

între 10.000 și 15.000 perechi.

populaţiei speciei

0 – 0,5%

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Nu este cazul
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reevaluată a
populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea

15 – 20 perechi

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.
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a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

"X" - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1765 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu există date

Tabel nr. 1766 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
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Nr
A.1.

A.2.

Parametri
Specia

Descriere
A022 Ixobrychus minutus
Stârc pitic

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

224 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

224 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
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Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"FV" - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.17 Starea de

Nu este cazul.
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conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1767 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1768 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți

parametrii

sunt

favorabili

Tabel nr. 1769 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A022 Ixobrychus minutus
Stârc pitic
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
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vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

"FV" - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1770 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel ca VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1771 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.8

este favorabil
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Tabel nr. 1772 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele

speciei

în

viitor sunt necunoscute

Nr
A.1.

Tabel nr. 1773 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A022 Ixobrychus minutus
Stârc pitic

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"X" - necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a

suplimentare

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

Tabel nr. 1774 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută
Parametrii A.16 și C.9 sunt
necunoscuți

Larus cachinnans
Tabel nr. 1775 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A459 Larus cachinnans
Pescăruș pontic
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și
a Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind
regimul
ariilor
naturale
protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

A.2

Statut de prezenţă

temporală a speciilor protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
Mărimea populaţiei

A.3

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

300 – 400 de indivizi

speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei din
aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea populaţiei

între 2.000

speciei în aria

25.000 – 70.000 de exemplare.

naturală protejată şi

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt

şi 4.000 de perechi. În pasaj pot fi observate
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mărimea populaţiei

constante.

naţionale

0–2%

Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată

Nu este cazul

a populaţiei estimate
A.7

în planul de
management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a mărimii
A.9

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei

A.12

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.16

nu există date privind structura populației.

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

"0" - este stabilă,

conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 1776 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.]

este

aproximativ

egală cu raportul dintre
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mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de

starea
mărimea

populaţiei actuale (A.10 ).

Tabel nr. 1777 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A459 Larus cachinnans
Pescăruș pontic

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

460 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

460 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
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protejată
Raportul dintre

”=” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

”0” - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "FV" - favorabilă,
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
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Tendinţa stării de
B.16

Nu este cazul

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1778 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1779 - 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
suficient

[B.3.]
de

calitatea

este
și

mare

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.11]

este

adecvată

Tabel nr. 1780 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A459 Larus cachinnans
Pescăruș pontic
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
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C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile,

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile,

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;

Tabel nr. 1781 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă Raportul dintre
Perspective
parametrului
viitoare a valoarea VRSF
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parametrului

şi valoarea
viitoare a
parametrului

La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1782 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1783 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei
în viitor [C.9.] sunt
favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 1784 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A459 Larus cachinnans
Pescăruș pontic

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-
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conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a

suplimentare

fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit.
Specia

utilizează habitatele

acvatice

pentru hrănire,

situl

îndeplinind funcții favorabile pentrua aceasta.

Tabel nr. 1785 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul A.16
"U1" - nefavorabilinadecvat

Chroichocephalus (Larus) ridibundus
Tabel nr. 1786 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A179 Chroichocephalus (Larus) ridibundus
Pescăruș râzător
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
A.3

Mărimea

2000 - 4000 de indivizi

populaţiei speciei
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în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 3.400

populaţiei speciei

100.000 – 300.000 de exemplare.

în aria naturală

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în

protejată şi

creștere.

mărimea

0–2%

şi 8.000 de perechi. În pasaj pot fi observate

populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

populaţiei de

populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă
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în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.
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populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă,

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1787 - 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.]

aproximativ

egală

este
cu

raportul dintre mărimea
populaţiei

de

referinţă

pentru starea favorabilă şi
mărimea

populaţiei

actuale (A.10 ).

Tabel nr. 1788 - 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.

A.2.

Specia
Tipul populaţiei speciei

Pescăruș râzător
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

în aria naturală protejată protejată pentru odihnă și/sau hrănire
Suprafaţa habitatului

B.3

A179 Chroichocephalus (Larus) ridibundus

802 ha

speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

802 ha

habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a suprafeţei

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

adecvate a habitatului

această specie

speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"x" - necunoscut

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind

B.10 tendinţa actuală a

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

suprafeţei habitatului
1535

speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor privind

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

tendinţa actuală a

măsurători prin eşantionare;

calităţii habitatului
speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare din "FV" - favorabilă,

B.15 punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

Nu este cazul

conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 1789 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 1790 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.3.]

este

suficient

de mare și

calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.11]

este

adecvată

Tabel nr. 1791 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A179 Chroichocephalus (Larus) ridibundus
Pescăruș râzător
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

suprafeţei
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habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile,

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile,

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;

Tabel nr. 1792 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1793 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 1794 - 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 [C.9.] sunt
favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 1795 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A179 Chroichocephalus (Larus) ridibundus
Pescăruș râzător

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a

suplimentare

fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit.
Specia

utilizează habitatele

acvatice

pentru hrănire,

situl

îndeplinind funcții favorabile pentrua aceasta.

Tabel nr. 1796 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul

A.16-

nefavorbil- inadecvat
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Limosa limosa
Tabel nr. 1797 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A156 Limosa limosa
Sitar de mal
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și
a Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind
regimul
ariilor
naturale
protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

A.2

Statut de prezenţă

temporală a speciilor protejată pentru odihnă și/sau hrănire..
Mărimea populaţiei

A.3

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

30 – 40 de indivizi

speciei 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

A.6

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea populaţiei

între 40 şi 80 de perechi. În pasaj pot fi observate 2.000 –

speciei în aria

10.000 de exemplare.

naturală protejată şi

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt

mărimea populaţiei

constante.

naţionale

0–2%

Mărimea populaţiei

Nesemnificativ

speciei în aria
naturală protejată
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comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată

Nu este cazul

a populaţiei estimate
A.7

în planul de
management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a mărimii
A.9

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.
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mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.16

nu există date privind structura populației.

"X" - necunoscută

din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 1798 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu

se

condițiile
evalua

îndeplinesc
pentru
starea

a
de

conservare a speciei
din punct de vedere al
populației

Tabel nr. 1799 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
1542

Nr
A.1.

A.2.

Parametri
Specia

Descriere
A156 Limosa limosa
Sitar de mal

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire..

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

226 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

Maxim 226 ha, în funcție de lucrările piscicole

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
1543

Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

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
B.15

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.17 Starea de

Nu este cazul.
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conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1800 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

Nu există date

Tabel nr. 1801 - 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

habitatului speciei

al
este

necunoscută

Tabel nr. 1802 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A156 Limosa limosa
Sitar de mal

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"x" - necunoscută;

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
1545

Perspectivele
C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

">" - mai mare,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1803 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
Sub VRSF

=

=

necunoscute

Tabel nr. 1804 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

necunoscuți
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Tabel nr. 1805 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1806 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A156 Limosa limosa
Sitar de mal

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire..

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1807 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

1547

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
Toți

parametrii

sunt necunoscuți

Locustella luscinioides
Tabel nr. 1808 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A292 Locustella luscinioides
Grelușel de stuf
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și
a Consiliului, privind conservarea păsărilor
sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).

A.2

A.3

Statut de prezenţă

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

temporală a speciilor

naturală protejată pentru reproducere

Mărimea populaţiei

50 – 60 perechi

speciei în aria
naturală protejată

A.4

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri

referitoare la

complete

populaţia speciei din
aria naturală protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi

mărimea populaţiei

cuprinsă între 40.000

speciei în aria

efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt constante.

naturală protejată şi

0 – 0,2%

şi 60.000 de perechi.

Atât
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mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a Nu este cazul

A.7

populaţiei estimate în
planul de
management anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a mărimii
A.9

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

„X” – necunoscută

privind tendinţa
actuală a mărimii
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populaţiei speciei
Magnitudinea
A.13

Nu este cazul

tendinţei actuale a
mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.16

nu există date privind structura populației

FV- Favorabilă

din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 1809 - 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

Tabel nr. 1810 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere

1550

A.1.

A.2.

Specia

A292 Locustella luscinioides
Grelușel de stuf

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

65 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

pentru suprafaţa

datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei
B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

65 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

a habitatului speciei

habitatelor.

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută
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suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

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
B.15

U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.17

Starea de

Nu este cazul.

conservare
1552

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1811 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

nu există date suficiente

Tabel nr. 1812 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Parametrii B.3 și B.11 sunt
Favorbili, dar lipsa datelor din
trecut

fac

calcularea
actuale

imposibilă

unei
a

tendințe
suprafeței

habitatului speciei – B.9

Tabel nr. 1813 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A292 Locustella luscinioides
Grelușel de stuf
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

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

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"FV" - favorabile

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;

Tabel nr. 1814 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

= (stabil)

< (sub VRSF)

favorabile

Tabel nr. 1815 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
1554

Favorabile
Ambii

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

parametrii

(C5) și (C8) sunt
favorabili

Tabel nr. 1816 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1817 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A292 Locustella luscinioides
Grelușel 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

"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

Încadrarea speciei în categoria "U1" - nefavorabilă – inadecvată a

suplimentare

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

Tabel nr. 1818 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
este

B.15

nefavorabil-

inadecvat

Mergellus albellus
Tabel nr. 1819 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A068 Mergellus albellus
Ferestraș mic
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European
și a Consiliului, privind conservarea păsărilor
sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).

A.2
A.3

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

temporală a speciilor

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea populaţiei

40 – 50 indivizi
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speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale;

populaţia speciei din
aria naturală protejată
Raportul dintre
mărimea populaţiei

A.5

speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei

În România populația cuibăritoare este estimată a fi
cuprinsă între 5

şi 20 de perechi. Iernează 4.000 – 6.000

de indivizi.
Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt
constante.
0–2%
Nesemnificativă

speciei în aria naturală
A.6

protejată comparata
cu mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a

A.7

Nu este cazul

populaţiei estimate în
planul de
management anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a mărimii
A.9

populaţiei de referinţă
pentru starea
favorabilă
Raportul dintre

A.10

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
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favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei

mărimii populaţiei

speciei.

speciei exprimată prin
calificative
A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.16

nu există date privind structura populaţiei.

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

"0" - este stabilă

conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 1820 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

Inadecvată

Rea

Necunoscută

Starea de conservare din
punct

de

vedere

al

populaţiei speciei "U1" nefavorabilă - inadecvată

Tabel nr. 1821 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A068 Mergellus albellus
Ferestraș mic
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria naturală pentru odihnă și/sau hrănire.
protejată
Suprafaţa habitatului

B.3

420 ha

speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

420 ha

habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a suprafeţei

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

adecvate a habitatului

această specie

speciei în aria naturală
protejată
B.8

Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal
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suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

suprafeţei habitatului

"x" - necunoscută

speciei

B.10

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

B.15 din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

B.16 conservare din punct
de vedere al
1560

habitatului speciei
Starea de conservare
B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1822 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
"0" - este stabilă

0/0

Tabel nr. 1823 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
șI calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este medie.

Tabel nr. 1824 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A068 Mergellus albellus
Ferestraș mic
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

"0" - stabilă

Raportul dintre
C.4

mărimea populaţiei

"≈" - aproximativ egal,

de referinţă pentru
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starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

speciei din punct de

FV - perspective bune

vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

suprafeţei

"0" - stabilă,

habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal,
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

speciei din punct de
vedere al habitatului

U1 - nefavorabile - inadecvate

speciei
C.9

Perspectivele
speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"U1" - nefavorabile - inadecvate,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 1825 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

= (stabil)

=

inadecvate

Tabel nr. 1826 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
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Nefavorabile -

Favorabile

inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Parametru C.8 este
nefavorabilinadecvat

Tabel nr. 1827 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor unt nefavorabileinadecvate

Nr
A.1.

Tabel nr. 1828 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A068 Mergellus albellus
Ferestraș mic

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a

suplimentare

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

Tabel nr. 1829 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii sunt
nefavorabiliinadecvați

Merops apiaster
Tabel nr. 1830 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A230 Merops apiaster
Prigorie
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European
și a Consiliului, privind conservarea păsărilor
sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).

A.2

Statut de prezenţă
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei

A.3

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

0 - 10 perechi

speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la populaţia
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speciei din aria
naturală protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi

mărimea populaţiei

cuprinsă între 200.000 şi 400.000 de perechi.

speciei în aria naturală

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt

protejată şi mărimea

constante.

populaţiei naţionale

0 – 0,02%

Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria naturală
A.6

protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a

A.7

Nu este cazul

populaţiei estimate în
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

A.8

referinţă pentru starea

estima populația de referință.

favorabilă în aria
naturală protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a mărimii
A.9

populaţiei de referinţă
pentru starea
favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei de
A.10

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
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Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei

mărimii populaţiei

speciei.

speciei exprimată prin
calificative
A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.16

nu există date privind structura populației.

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

"0" - este stabilă,

conservare din punct
de vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 1831 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
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Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.]

este

aproximativ

egală cu Raportul dintre
mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de

starea
mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 1832 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
B.1.

B.2.

Specia

A230 Merops apiaster
Prigorie

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

802 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

802 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare
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apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
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speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1833 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1834 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața
speciei

habitatului

în

aria

protejată
suficient

naturală

[B.3.]
de

este

mare

șI

Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea

pe

termen

lung a speciei
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Tabel nr. 1835 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
C.1

C.2.

Specia

A230 Merops apiaster
Prigorie

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

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;

Tabel nr. 1836 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

Stabil

=

Bune

Tabel nr. 1837 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8 - nefavorabil inadecvat

Tabel nr. 1838 - 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.

Nr
A.1.

Tabel nr. 1839 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A230 Merops apiaster
Prigorie

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
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D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1840 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt

nefavorabili-

inadecvați

Milvus migrans
Tabel nr. 1841 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A073 Milvus migrans
Gaie neagră
Statut de protecţie:
A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
1572

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
A.3

1 – 4 indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată ca fiind de

mărimea

maximum 10 perechi.

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în

în aria naturală

declin.

protejată şi

0–2%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
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de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
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tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1842 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în aria
naturală

protejată

[A.3.]

este

aproximativ egală cu Raportul
dintre

mărimea

populaţiei

de

referinţă pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei actuale (A.10)
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Tabel nr. 1843 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A073 Milvus migrans
Gaie neagră

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

522 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

522 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre
B.8

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
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habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei
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Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1844 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1845 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
șI Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 1846 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3

C.4

Specia
Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a

A073 Milvus migrans
Gaie neagră
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate
în migrație.
"≈" - aproximativ egal

mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea

"≈" - aproximativ egal

populaţiei de referinţă
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pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din X – perspective necunoscute
C.5

punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei din U1 - nefavorabile - inadecvate

C.8

punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

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;

Tabel nr. 1847 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
Necunoscute

= (stabil)

X (necunoscute)

Necunoscute

Tabel nr. 1848 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
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Nefavorabile -

Favorabile

inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Parametrul C.8 este
nefavorabilinadecvat

Tabel nr. 1849 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt "U1" nefavorabile – inadecvate.

Nr
A.1.

Tabel nr. 1850 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A073 Milvus migrans
Gaie neagr

A.2.

D.3.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru

naturală protejată

migrație.Densități însemnate în migrație.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

odihnă

și/sau

hrănire

Densități

însemnate

în

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1851 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Toți parametrii sunt "U1" nefavorabilă - inadecvată

Motacilla alba
Tabel nr. 1852 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
1149 Motacilla alba
Codobaură alba
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere);

speciilor
Mărimea
A.3

20 – 25 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

bune - estimări robuste

referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
1581

protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 350.000

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt

în aria naturală

constante.

protejată şi

0 – 0,01%

şi 700.000 de perechi.

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Nu este cazul.

apreciere a
mărimii
populaţiei de
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referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
1583

Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1853 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.]

este

aproximativ

egală cu raportul dintre
mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de

starea
mărimea

populaţiei actuale

Tabel nr. 1854 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A262 Motacilla alba
Codobaură alba

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

522 ha

habitatului speciei
în aria naturală

1584

protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

522 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului

bună (adecvată)

speciei în aria
1585

naturală protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă,

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "FV" - favorabilă,
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1855 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1856 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
1586

Favorabilă
Suprafața

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.3.]

este

suficient de mare și
tendința

actuală

suprafeței
speciei

a

habitatului
[B.9]

este

stabilă

Tabel nr. 1857 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A262 Motacilla alba
Codobaură alba
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

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
C.8

U1" - nefavorabile - inadecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1858 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

= (stabil)

= (stabil)

necunoscute

Tabel nr. 1859 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabilinadecvat

Tabel nr. 1860 - 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

necunoscute

Nr
A.1.

Tabel nr. 1861 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A262 Motacilla alba
Codobaură alba

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Este o specie foarte adaptabilă, ocupând
teritorii într-o varietate de habitate în apropierea apelor precum
lacuri, râuri, pâraie, canale, estuare și coaste de mare. Poate fi
întâlnită și mai departe de ape, în localități, la ferme de animale, pe
drumuri, aerodromuri, în parcuri, grădini sau în alte locuri unde
găsește sol neacoperit și iarbă scurtă.

Tabel nr. 1862 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Parametrul A.16 nefavorabil
inadecvat

Motacilla flava
Tabel nr. 1863 - 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:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere);

speciilor
Mărimea
A.3

15 – 20 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Populația din țară a fost estimată la 850.000-1.700.000 de

mărimea

perechi și este în prezent în ușor declin.

populaţiei speciei

0 – 0,01%
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în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
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populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

A.17

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere
al populaţiei
1592

speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1864 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este

aproximativ

raportul

dintre

egală

cu

mărimea

populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale

Tabel nr. 1865 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A260 Motacilla flava
Codobatură galbenă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

522 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
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Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

522 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

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
1594

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"FV" - favorabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1866 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1867 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafața
speciei

în

protejată
suficient

habitatului
aria

naturală

[B.3.]
de

este

mare

și

tendința actuală a suprafeței
habitatului

speciei

[B.9]

este stabilă

Tabel nr. 1868 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

1151 Motacilla flava
Codobatură galbenă
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
1596

speciei în viitor
Perspectivele
C.8

U1" - nefavorabile - inadecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1869 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

= (stabil)

= (stabil)

Bune

Tabel nr. 1870 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabile
Nefavorabile -inadecvate Nefavorabile - rele
Necunoscută
Parametrul

C.8

este

nefavorabil- inadecvat

Tabel nr. 1871 - 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

Tabel nr. 1872 - 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

Descriere
A260 Motacilla flava
Codobatură galbenă

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia trăiește în habitate deschise, precum
pășuni, fânaţe, terenuri arabile, mlaștini, pășuni în apropierea
apelor sau a stațiilor de epurare; apare și în zonele defrișate, întinse
în arealul nordic al răspândirii. Este frecvent văzută hrănindu-se în
vegetația scundă a malurilor de râuri și în alte zone umede, însă
apare frecvent și în zone xerice.

Tabel nr. 1873 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul

A.16

nefavorabil inadecvat

Numenius arquata
Tabel nr. 1874 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
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Nr

Parametru

Descriere
A160 Numenius arquata
Culic mare
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire..

speciilor
Mărimea
A.3

1 – 15 indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi de maxim

mărimea

10 perechi. În pasaj pot fi intâlnite 8.000 – 15.000 de

populaţiei speciei

exemplare.

în aria naturală

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în

protejată şi

scădere.

mărimea

0 - 0,1%

populaţiei
naţionale
A.6

Mărimea

Nesemnificativ

populaţiei speciei

1599

în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

A.11

Tendinţa actuală

x – necunoscută

a mărimii

1600

populaţiei speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"X" - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

1601

Tabel nr. 1875 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu

se

îndeplinesc

condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de vedere
al populației

Tabel nr. 1876 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A160 Numenius arquata
Culic mare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire..

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

281 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

Variabil, maxim 281 ha (în funcție de lucrările piscicole și

a habitatului speciei

cotele Dunării)

în aria naturală
protejată
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B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14 speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
1603

calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1877 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

Nu există date

Tabel nr. 1878 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea de conservare din
punct

de

vedere

al

habitatului speciei este
necunoscută

Tabel nr. 1879 - 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

A160 Numenius arquata
Culic mare
1604

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"x" - necunoscută;

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

">" - mai mare,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

”X” – necunoscute

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1880 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
1605

Tendinţă

Raportul dintre valoarea

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare

parametrului

a parametrului

Valoarea actuală a
parametrului

Necunoscute

X
(necunoscute)

X (necunoscute)

Perspective

Necunoscute

Tabel nr. 1881 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

necunoscuți

Tabel nr. 1882 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1883 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A160 Numenius arquata
Culic mare

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire..

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-
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conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1884 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți

parametrii

sunt necunoscuți

Nycticorax nycticorax
Tabel nr. 1885 - 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:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă
A.2

temporală a
speciilor

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
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Mărimea
A.3

5 - 10 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală

100 – 110 indivizi

protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

La nivel naţional se regăsește aproape 10% din populaţia

mărimea

europeană, numărul de perechi cuibăritoare fiind estimat între

populaţiei speciei

4.000 și 8.000, dintre care majoritatea se află în Delta Dunării.

în aria naturală

0–2%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

10 – 15 perechi

populaţiei de

1608

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
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calificative
A.15

Structura

nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

"X" - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1886 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu există date suficiente

Tabel nr. 1887 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

Tipul populaţiei
A.2.

speciei în aria
naturală protejată

A023 Nycticorax nycticorax
Stârc de noapte
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.Populație în reproducere ți
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densități însemnate în migrație.
Suprafaţa
B.3

522 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

522 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;
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actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"FV" - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabel nr. 1888 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1889 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1890 - 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

A023 Nycticorax nycticorax
Stârc de noapte
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

A.2.

Tipul populaţiei

protejată pentru reproducere);

speciei în aria

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.Populație în reproducere ți
densități însemnate în migrație.Populație în reproducere ți
densități însemnate în migrație.
"0" - stabilă

naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

suprafeţei
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habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

"FV" - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1891 - 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
Sau sub VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1892 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.8

este favorabil

Tabel nr. 1893 - 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

necunoscute

Nr
A.1.

Tabel nr. 1894 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A023 Nycticorax nycticorax
Stârc de noapte

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"X" - necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a

suplimentare

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

Tabel nr. 1895 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și C.9
sunt necunoscuți
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Pelecanus crispus
Tabel nr. 1896 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A020 Pelecanus crispus
Pelican creț
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca fiind aproape amenințat
(Near threatened - NT

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire

speciilor
Mărimea
A.3

30 – 40 indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată la 240-330 de

mărimea

perechi. În timpul migrației efectivele din țara noastră sunt

populaţiei speciei

cuprinse între 900 și 1.800 de indivizi, iar peste iarnă pot să

în aria naturală

rămână între 100 și 800 de indivizi.

protejată şi

2 - 5%

mărimea
populaţiei
naţionale
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Mărimea

Semnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
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Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere
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al populaţiei

Tabel nr. 1897 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.]

este

aproximativ

egală cu raportul dintre
mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de

starea
mărimea

populaţiei actuale

Tabel nr. 1898 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A020 Pelecanus crispus
Pelican creț

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

452 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
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anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

452 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
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Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1899 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1900 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare și
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabile ȘI calitatea habitatului
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speciei

în

aria

naturală

protejată [B.11] este medie.

Tabel nr. 1901 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A020 Pelecanus crispus
Pelican creț
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

U1 - perspective inadecvate

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

U1 - nefavorabile - inadecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
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C.9

Perspectivele

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

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;

Tabel nr. 1902 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

= (stabil)

= (stabil)

inadecvate

Tabel nr. 1903 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

nefavorabiliinadecvați

Tabel nr. 1904 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt nefavorabile inadecvate

Nr
A.1.

Tabel nr. 1905 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A020 Pelecanus crispus
Pelican creț

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
1623

pentru odihnă și/sau hrănire

în aria naturală
protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării globale

"0" - este stabilă

de conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare necunoscută
D.6.

Informaţii suplimentare

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii
în timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice
este stabilă la nivel de sit.Specia preferă habitatele acvatice
dulcicole, dar și în lagune de coastă, delte și estuare.

Tabel nr. 1906 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt nefavorabiliinadecvați

Phalacrocorax carbo
Tabel nr. 1907 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A017 Phalacrocorax carbo
Cormoran mare
Statut de protecţie:
A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
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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
A.3

1.500 – 2.000 de indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 12.000

populaţiei speciei

între 10.000 și 20.000 de indivizi.

în aria naturală

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt

protejată şi

constante.

mărimea

2 - 10% (clasa B)

şi 20.000 de perechi. În pasaj se pot observa

populaţiei
naţionale
Mărimea

Semnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
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de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
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tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura

nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă – inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1908 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este

aproximativ

raportul

dintre

egală

cu

mărimea

populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
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Tabel nr. 1909 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A017 Phalacrocorax carbo
Cormoran mare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

522 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

522 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre
B.8

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
1628

suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

0" - este stabilă

B.16 conservare din
punct de vedere al
1629

habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1910 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1911 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.3.]

este

suficient de mare și tendința actuală
a

suprafeței

[B.9]

este

habitatului
stabile

șI

speciei
calitatea

habitatului speciei în aria naturală
protejată [B.11] este medie.

Tabel nr. 1912 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A017 Phalacrocorax carbo
Cormoran mare
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3
C.4

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,
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mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

U1 - perspective inadecvate

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

U1 - nefavorabile - inadecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

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;

Tabel nr. 1913 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
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La fel cu VRSF

= (stabil)

= (stabil)

inadecvate

Tabel nr. 1914 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt nefavorabili inadecvați

Tabel nr. 1915 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale și amenințările
viitoare, vor avea în viitor un
efect

mediu

asupra

speciei

[C.10] ȘI perspectivele speciei în
viitor [C.9.] sunt nefavorabile inadecvate

Nr
A.1.

Tabel nr. 1916 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A017 Phalacrocorax carbo
Cormoran mare

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
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D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia preferă habitatele acvatice pentru a se
hrăni.

Tabel nr. 1917 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii sunt
nefavorabiliinadecvați

Phalacrocorax pygmeus
Tabel nr. 1918 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A393 Phalacrocorax pygmaeus
Cormoran mic
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire

speciilor
A.3

Mărimea

250 - 300 indivizi
1633

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Populația cuibăritoare din România a fost apreciată la 9.400-

mărimea

10.500 de perechi, întâlnite preponderent pe apele interioare și

populaţiei speciei

în Delta Dunării. În timpul pasajelor se pot observa între

în aria naturală

10.000 și 18.000 de exemplare și iernează un număr de 5.000-

protejată şi

20.000 de exemplare pe teritoriul țării noastre.

mărimea

2 – 3%

populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea

A.8

250 - 300 indivizi

populaţiei de
referinţă pentru

1634

starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
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A.15

Structura

nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1919 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este

aproximativ

raportul

dintre

egală

cu

mărimea

populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale

Tabel nr. 1920 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A393 Phalacrocorax pygmaeus
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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
Suprafaţa
B.3

802 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

802 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

suprafeţei
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habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

B.17 conservare
necunoscută din
1638

punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 1921 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1922 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare și
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabile șI calitatea habitatului
speciei

în

aria

naturală

protejată [B.11] este medie.

Tabel nr. 1923 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A393 Phalacrocorax pygmaeus
Cormoran mic
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre

C.4

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
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mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

U1 - perspective inadecvate

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

U1 - nefavorabile - inadecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

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;

Tabel nr. 1924 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel ca VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1925 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabile
Nefavorabile Nefavorabile - rele
Necunoscută
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inadecvate
Ambii

parametrii

sunt nefavorabili inadecvați

Tabel nr. 1926 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor

[C.9.]

sunt

nefavorabile - inadecvate

Nr
A.1.

Tabel nr. 1927 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A393 Phalacrocorax pygmaeus
Cormoran mic

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Este o specie de climat cald, care apare în
habitate cu apă dulce, situate în general de-a lungul Dunării, în
1641

zonele inundabile sau ferme piscicole.

Tabel nr. 1928 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Cei trei parametrii
sunt

nefavorabili-

inadecvați

Calidris (Philomachus) pugnax
Tabel nr. 1929 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A151 Calidris (Philomachus) pugnax
Bătăuș
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire..

speciilor
Mărimea
A.3

250 - 350 indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

bune - estimări robuste

referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
1642

protejată

A.5

Raportul dintre

În România efectivele care sunt văzute în timpul pasajelor sunt

mărimea

cuprinse între 35.000 – 100.000 de exemplare

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în declin.

în aria naturală

0 – 1%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativ

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Nu este cazul.

apreciere a
mărimii
populaţiei de

1643

referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"X" - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
1644

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1930 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Nu se îndeplinesc condițiile
pentru a evalua starea de
conservare a speciei din punct
de vedere al populației

Tabel nr. 1931 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A151 Calidris (Philomachus) pugnax
Bătăuș

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire..

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

281 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
1645

habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

Variabil, maxim 281 ha

în funcție de practicile fermei

a habitatului speciei

piscicole și a debitului Dunării

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
B.12

Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

calităţii habitatului
1646

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

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
B.15

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1932 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

Nu există date

Tabel nr. 1933 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută

1647

inadecvată

rea
Starea de conservare din
punct

de

vedere

al

habitatului speciei este
necunoscută

Tabel nr. 1934 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A151 Calidris (Philomachus) pugnax
Bătăuș

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"x" - necunoscută;

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele

U1 - nefavorabile – inadecvat
1648

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1935 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
Necunoscute

X
(necunoscute)

X (necunoscute)

Necunoscute

Tabel nr. 1936 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabilinadecvat

Tabel nr. 1937 - 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

Tabel nr. 1938 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
1649

Nr
A.1.

Parametru
Specia

Descriere
A151 Calidris (Philomachus) pugnax
Bătăuș

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire..

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1939 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți

parametrii

sunt necunoscuți

Platalea leucorodia
Tabel nr. 1940 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

A034 Platalea leucorodia

1650

Lopătar
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea
A.3

30 - 35 de indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 600

populaţiei speciei

4.000 și 8.000 de indivizi.

în aria naturală

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt

protejată şi

constante.

mărimea

0 – 1%

şi 1.200 de perechi. În pasaj se pot observa între

populaţiei
naţionale
Mărimea
A.6

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

1651

comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea

Nu este cazul

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de

A.10

referinţă pentru

"≈" - aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

a mărimii

„X” – necunoscută

populaţiei speciei
A.12

Calitatea datelor

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.
1652

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
A.13

tendinţei actuale
a mărimii

Nu este cazul

populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei

nu există date privind structura populaţiei.

Starea de
conservare din
A.16

punct de vedere

„X” – necunoscută

al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
A.17

punct de vedere

„X” – necunoscută

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1941 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
1653

Inadecvată
Nu

se

îndeplinesc

condițiile pentru a evalua
starea de

conservare a

speciei din punct de vedere
al populației

Tabel nr. 1942 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A034 Platalea leucorodia
Lopătar

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

240 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

240 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie
1654

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare

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

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
B.15 Starea de

"FV" - favorabilă
1655

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

conservare din

"0" - este stabilă

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1943 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1944 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili
Tabel nr. 1945 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A034 Platalea leucorodia
Lopătar
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei

1656

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1946 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
1657

La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1947 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1948 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1949 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A034 Platalea leucorodia
Lopătar

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

1658

suplimentare

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

Tabel nr. 1950 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și C.9
sunt necunoscuți

Plegadis falcinellus
Tabel nr. 1951 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A032 Plegadis falcinellus
Țigănuș
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea
A.3

80 – 90 de indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
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Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Populaţia cuibăritoare estimată în România este e 2.000-3.000

mărimea

de perechi. Specia nu iernează în țara noastră, dar poate fi

populaţiei speciei

observată în timpul migrației cu efective mari, cuprinse între

în aria naturală

5.000 și 7.000 de indivizi.

protejată şi

0–2%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu sunt disponibile date suficiente pentru stabilirea acestor

populaţiei de

valori

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
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Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre
mărimea
populaţiei de

A.10

referinţă pentru

"≈" - aproximativ egal

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

a mărimii

„X” – necunoscută

populaţiei speciei
Calitatea datelor
A.12

privind tendinţa
actuală a mărimii

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

populaţiei speciei
Magnitudinea
A.13

tendinţei actuale
a mărimii

Nu este cazul

populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15
A.16

Structura
populaţiei speciei
Starea de

nu există date privind structura populaţiei.
„X” – necunoscută
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conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din
A.17

punct de vedere

„X” – necunoscută

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1952 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Nu

se

îndeplinesc

condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei din punct de vedere
al populației

Tabel nr. 1953 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A032 Plegadis falcinellus
Țigănuș

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
B.3

Suprafaţa

227 ha
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habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

227 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
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Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"FV" - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1954 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
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0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1955 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți parametrii
sunt favorabili

Tabel nr. 1956 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A032 Plegadis falcinellus
Țigănuș
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
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suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1957 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1958 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1959 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute
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Nr
A.1.

Tabel nr. 1960 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A032 Plegadis falcinellus
Țigănuș

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1961 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și
C.9 sunt necunoscuți

Podiceps cristatus
Tabel nr. 1962 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
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Nr

Parametru

Descriere
A005 Podiceps cristatus
Corcodel mare
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și
a Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind
regimul
ariilor
naturale
protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie vulnerabilă
(Vulnerable- V).
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

A.2

Statut de prezenţă

naturală protejată pentru reproducere);

temporală a speciilor Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

A.3

Mărimea populaţiei

90 – 100 de perechi

speciei în aria

150 – 200 de indivizi

naturală protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei din
aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea populaţiei

între 15.000 şi 30.000 de perechi.

speciei în aria

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt

naturală protejată şi

constante.

mărimea populaţiei

0–1%

naţionale
Mărimea populaţiei
A.6

Nesemnificativă

speciei în aria
naturală protejată
comparata cu
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mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată

Nu este cazul

a populaţiei estimate
A.7

în planul de
management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a mărimii
A.9

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
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speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.16

nu există date privind structura populație

"U1" - nefavorabilă – inadecvată

din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 1963 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este mai aproximativ egală cu
raportul

dintre

mărimea

populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 1964 - 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

Descriere
A005 Podiceps cristatus
Corcodel mare
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

A.2.

B.3

Tipul populaţiei

protejată pentru reproducere);

speciei în aria

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

naturală protejată

pentru odihnă și/sau hrănire.

Suprafaţa

506 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

506 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

B.8

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
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suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

labă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"FV" - favorabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16 conservare din

"0" - este stabilă

punct de vedere al
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habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1965 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
"0" - stabilă,

0/0

Tabel nr. 1966 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 1967 - 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

Tipul populaţiei
A.2.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

A005 Podiceps cristatus
Corcodel mare
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
"0" - stabilă,

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

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

"FV" - favorabile,

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"FV" - favorabile,

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;

Tabel nr. 1968 -Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare
parametrului
a parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1969 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
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Parametrul

C.8

este favorabil

Tabel nr. 1970 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei
în viitor [C.9.] sunt
favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 1971 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A005 Podiceps cristatus
Corcodel mare

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

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

D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1972 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul

A.16

nefavorabil – inadecvat

Porzana porzana
Tabel nr. 1973 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A119 Porzana porzana
Cresteț pestriț
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

A.2

Statut de

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

prezenţă

naturală protejată pentru reproducere);

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

0 – 2 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale;

populaţia speciei
din aria naturală
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protejată
Raportul dintre

În România populația cuibăritoare a fost estimată în baza

mărimea

cântecelor masculilor şi cuprinde între 500 şi 3.150 de

populaţiei speciei masculi.
A.5

în aria naturală

0–2%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
populaţiei
A.7

estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea

1 – 5 perechi

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

A.9

Nu este cazul.

apreciere a
mărimii
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populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale

estima magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

nu există date privind structura populației

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere
1678

al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1974 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu există date suficiente

Tabel nr. 1975 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A119 Porzana porzana
Cresteț pestriț

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

65 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
1679

Suprafaţa

Nu este cazul

reevaluată a
B.5

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

65 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului

"0" - stabilă
1680

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

”x” – necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1976 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1977 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută

1681

inadecvată

rea
Starea de conservare este
necunoscută

Tabel nr. 1978 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A119 Porzana porzana
Cresteț pestriț
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată
C.7

a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor

C.8

Perspectivele

"FV" - favorabile

speciei din punct de
1682

vedere al
habitatului speciei
C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 1979 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
Sub VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 1980 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.8

este favorabil

Tabel nr. 1981 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 1982 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A119 Porzana porzana
1683

Cresteț pestriț
A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"X" - necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a

suplimentare

fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice, în special a stufărișului este
stabilă la nivel de sit. Crestețul pestriț este o specie caracteristică
zonelor umede, mlăştinoase, care au multă vegetație. Preferă
pentru cuibărit habitate cu apă mică, cu o adâncime de sub 15 cm,
însă necesită pentru hrănire zone în care apa este mai mică de 7 cm
şi este presărată cu tufe de vegetație joasă, fiind totodată şi bogată
în nevertebrate. Preferă aproximativ aceleaşi tipuri de habitat atât
în sezonul de reproducere, cât şi în timpul iernării, regăsindu-se
des în mlaştini sezoniere sau permanente, pe pajişti umede,
marginile canalelor de drenaj, bălți, marginile ierboase ale
lacurilor precum şi pe râuri lent curgătoare.

Tabel nr. 1983 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A16 și
B15,

C9

sunt

necunoscuți
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Recurvirostra avosetta
Tabel nr. 1984 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A132 Recurvirostra avosetta
Ciocântors
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire..

speciilor
Mărimea
A.3

60 – 70 indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 600

populaţiei speciei

cuprinse între 1.500 – 6.000 de indivizi.

în aria naturală

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt

protejată şi

constante.

mărimea

2 - 5%

şi 1.800 de perechi. În pasaj, efectivele sunt

populaţiei
naţionale
1685

Mărimea

Nesemnificativ

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

1686

Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"X" - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere
1687

al populaţiei

Tabel nr. 1985 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Nu se îndeplinesc condițiile
pentru a evalua starea de
conservare a speciei din punct
de vedere al populației

Tabel nr. 1986 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A132 Recurvirostra avosetta
Ciocântors

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire..

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

226 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

Variabil, maxim 226 ha în funcție de practicile piscicole

a habitatului speciei
în aria naturală

1688

protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

B.14

”x” – necunoscută

globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
1689

şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 1987 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

Nu există date

Tabel nr. 1988 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea de conservare din
punct

de

vedere

al

habitatului speciei sunt
necunoscute

Tabel nr. 1989 - 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

A132 Recurvirostra avosetta
1690

Ciocântors

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"x" - necunoscută;

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

">" - mai mare,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

necunoscute

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Tabel nr. 1990 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
Necunoscute

X (necunoscute)

X (necunoscute)

Necunoscute

Tabel nr. 1991 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

necunoscuți

Tabel nr. 1992 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele

speciei

în

viitor sunt nefavorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 1993 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A132 Recurvirostra avosetta
Ciocântors

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire..

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
1692

D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 1994 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
- rea
Toți parametrii sunt necunoscuți

Riparia riparia
Tabel nr. 1995 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A249 Riparia riparia
Lăstun de mal
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
A.3

Mărimea

300 – 400 indivizi
1693

populaţiei speciei

0 – 5 perechi cuibăritoare

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

Nesemnificativă

mărimea
populaţiei speciei
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

reevaluată a

populația de referință.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea

A.8

Nu avem suficiente date pentru stabilirea populației de referință

populaţiei de
referinţă pentru
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starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

"≈" - aproximativ egal,

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

x – necunoscută

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

privind tendinţa

magnitudinea tendinței actuale.

actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea

nu există date privind structura populației.

tendinţei actuale
A.14

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
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A.15

Structura

"0" - este stabilă

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

Nu este cazul.

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 1996 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este aproximativ egală cu
Raportul

dintre

mărimea

populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 1997 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A249 Riparia riparia
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Lăstun de mal

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

802 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

802 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

suprafeţei
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habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "U1" - nefavorabilă - inadecvată
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabel nr. 1998 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 1999 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.3.]

este

suficient de mare șI Calitatea
habitatului speciei în aria naturală
protejată

[B.11]

este

adecvată

pentru supraviețuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 2000 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A249 Riparia riparia
Lăstun de mal
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele speciei FV - perspective bune
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din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei U1 - nefavorabile - inadecvate

C.8

din punct de vedere
al habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei "U1" - nefavorabile - inadecvate,
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;

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 2001 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Valoarea actuală a
parametrului

Perspective

parametrului
La fel cu

Stabil

=

Bune

Tabel nr. 2002 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabile
Nefavorabile -inadecvate
Nefavorabile - rele
Necunoscută
Parametrul

C.8

este

nefavorabil- inadecvat
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Tabel nr. 2003 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei
în viitor [C.9.] sunt
"U1"

-

nefavorabile

–

inadecvate.

Nr
A.1.

Tabel nr. 2004 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A249 Riparia riparia
Lăstun de mal

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 2005 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

inadecvată
Toți

parametrii

Necunoscută

sunt

nefavorabili- inadecvați

Sternula (Sterna) albifrons
Tabel nr. 2006 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A195 Sternula (Sterna) albifrons
Chiră mica
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere);

speciilor

A.3

Mărimea

2 – 4 perechi

populaţiei speciei

35 – 40 de indivizi

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

mărimea

între 200

şi 600 de perechi. În migrație, prin țara noastră trec
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populaţiei speciei

1.000 – 3.000 de exemplare

în aria naturală

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în declin.

protejată şi

0–2%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal
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mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"FV" - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere
1704

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2007 - 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

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de

starea
mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2008 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A195 Sternula (Sterna) albifrons
Chiră mica

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

278 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

a habitatului speciei

Variabil între 5 ha și 55 ha – suprafața de cuibărire pe ostrov, în

în aria naturală

funcție de cotele dunării

protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" – necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
B.12 Tendinţa actuală a

"0" - stabilă,
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calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2009 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2010 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -inadecvată

rea

Necunoscută

[B.3.] este suficient de mare
dar

tendința

actuală

a

suprafeței habitatului speciei
[B.9]

este

necunoscut

și

calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supraviețuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 2011 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A195 Sternula (Sterna) albifrons
Chiră mica
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
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Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"FV" - favorabile

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;

Tabel nr. 2012 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2013 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 2014 - 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

[C.9.]

sunt

favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2015 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A195 Sternula (Sterna) albifrons
Chiră mica

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele acvatice pentru a se
hrăni și bancurile de nisip pentru cuibărit. În sit, insulele de nisip
create când Dunărea are un nivel redus sunt favorabile pentru
cuibărirea specie.

Tabel nr. 2016 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul B.15 este
nefavoabil- inadecvat
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Sterna hirundo
Tabel nr. 2017 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A193 Sterna hirundo
Chiră de baltă
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire

speciilor

A.3

Mărimea

100 – 300 de indivizi

populaţiei speciei

1 – 4 perechi cuibăritoare

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Populaţia estimată din România este de 6.600-6.900 de perechi

mărimea

cuibăritoare, iar în timpul migrației se pot întâlni efective

populaţiei speciei

cuprinse între 10.000 și 40.000 de indivizi.

în aria naturală

0–2%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
1711

Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

100 – 300 de indivizi

populaţiei de

1 – 4 perechi cuibăritoare

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
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Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"FV" - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere
1713

al populaţiei

Tabel nr. 2018 - 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)

Tabel nr. 2019 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A193 Sterna hirundo
Chiră de baltă

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

505 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
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Suprafaţa adecvată
B.6

505 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

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

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14 Tendinţa actuală

0" - stabilă
1715

globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă – inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2020 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2021 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
[B.3.] este suficient de mare
dar

tendința

actuală

a

suprafeței habitatului speciei
[B.9]

este

necunoscut

și

calitatea habitatului speciei în

1716

aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supraviețuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 2022 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A193 Sterna hirundo
Chiră de baltă
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

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

speciei din punct de
1717

vedere al habitatului
speciei
Perspectivele

C.9

"FV" - favorabile

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;

Tabel nr. 2023 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2024 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 2025 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor

[C.9.]

sunt

favorabile

Nr

Tabel nr. 2026 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
1718

A.1.

Specia

A193 Sterna hirundo
Chiră de baltă

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele acvatice pentru a se
hrăni, în cazul sitului, zona heleșteielor și cursul Dunării sunt
favorabile.

Tabel nr. 2027 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
este

B.15

nefavorabil-

inadecvat

Sturnus vulgaris
Tabel nr. 2028 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

A351 Sturnus vulgaris
Graur

1719

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă
A.2

temporală a
speciilor

A.3

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea

100 – 150 de perechi

populaţiei speciei

1.500 – 2.000 indivizi

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 1.500.000 şi 3.000.000 de perechi.

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt în

în aria naturală

creștere.

protejată şi

0 – 0,02 %

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea
A.6

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

1720

comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
1721

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"FV" – favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2029 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută
1722

Inadecvată

Rea

Mărimea populației
speciei în aria
naturală protejată [A.3.]
nu este mai mică decât
mărimea populației de
referință pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată [A.8.]
sau [A.10.]

Tabel nr. 2030 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A351 Sturnus vulgaris
Graur
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

Tipul populaţiei
A.2.

protejată pentru reproducere);

speciei în aria
naturală protejată

Populație aflată în pasaj care utilizează aria natural protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

Suprafaţa
B.3

522 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

522 ha
1723

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
1724

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "FV" - favorabilă
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din

B.16

"0" - este stabilă

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din

B.17

punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2031 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2032 - 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
speciei

habitatului
în

aria

protejată

natural

[B.3.]

este

suficient de mare și tendința
actuală

a

habitatului
este

stabilă

suprafeței
speciei
și

[B.9]

calitatea

habitatului speciei în aria
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natural protejată [B.11] este
adecvată

Tabel nr. 2033 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3

Specia

A351 Sturnus vulgaris
Graur

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

Populație aflată în pasaj care utilizează aria natural protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
"0" - stabilă

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
1726

speciei
Perspectivele

C.9

"FV" - favorabile

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;

Tabel nr. 2034 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

= (stabil)

=

Bune

Tabel nr. 2035 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 2036 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
perspectivele speciei în
viitor [C.9.] sunt favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2037 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A351 Sturnus vulgaris
1727

Graur
A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Populație aflată în pasaj care utilizează aria natural protejată pentru
odihnă și/sau hrănire.
D.3.

Starea globală de

"FV" - favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 2038 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

1728

Favorabilă
Toți

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

parametrii

sunt favorabili

Tachybaptus ruficollis
Tabel nr. 2039 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A004 Tachybaptus ruficollis
Corcodel mic
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă
A.2

temporală a
speciilor

A.3

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea

8 – 10 perechi cuibăritoare

populaţiei speciei

80 – 90 de indivizi în pasaj

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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mărimea

între 6.000 şi 12.000 de perechi.

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt

în aria naturală

constante.

protejată şi

0 – 0,2%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
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Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populație

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă – inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
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punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2040 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este

aproximativ

raportul

dintre

egală

cu

mărimea

populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2041 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

Tipul populaţiei
A.2.

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

A004 Tachybaptus ruficollis
Corcodel mic
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
226 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

226 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

labă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
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Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"FV" - favorabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2042 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
"0" - stabilă,

0/0
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Tabel nr. 2043 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 2044 - 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

Tipul populaţiei
A.2.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

A004 Tachybaptus ruficollis
Corcodel mic
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.
"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
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speciei în viitor
Perspectivele

"FV" - favorabile,

speciei din punct de

C.8

vedere al habitatului
speciei
Perspectivele

C.9

"FV" - favorabile,

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;

Tabel nr. 2045 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cuVRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2046 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.8

este favorabil

Tabel nr. 2047 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei în
viitor

[C.9.]

sunt

favorabile
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Nr
A.1.

Tabel nr. 2048 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A004 Tachybaptus ruficollis
Corcodel mic

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

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

D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 2049 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Paramtrul
nefavorabil

A.16
–

inadecvat
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Tadorna tadorna
Tabel nr. 2050 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A048 Tadorna tadorna
Călifar alb
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea
A.3

30 - 40 de indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 300

populaţiei speciei

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt

în aria naturală

constante.

protejată şi

0–2%

şi 600 de perechi.

mărimea
populaţiei
naţionale
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Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
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Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populaţiei.

populaţiei speciei
Starea de

FV- Favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere
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al populaţiei

Tabel nr. 2051 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei este
favorabilă

Tabel nr. 2052 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A048 Tadorna tadorna
Călifar alb

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

176 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

176 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
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protejată

B.7

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

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
suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

suprafeţei

"0" - stabilă

habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

privind tendinţa
actuală a suprafeţei

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria

bună - adecvată

naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

B.14

”x” – necunoscută

globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
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şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

conservare din
punct de vedere al

"FV" - favorabilă,

habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

conservare din
punct de vedere al

Nu este cazul

habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2053 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2054 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți parametrii sunt
vaforabili

Tabel nr. 2055 - 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

A.2.

Tipul populaţiei

A048 Tadorna tadorna
Călifar alb
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
1743

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

"0" - stabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

suprafeţei

"0" - stabilă

habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

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;

Tabel nr. 2056 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
1744

Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2057 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.8

este favorabil

Tabel nr. 2058 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei
în viitor [C.9.] sunt
favorabile .

Nr
A.1.

Tabel nr. 2059 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A048 Tadorna tadorna
Călifar alb

A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

D.3.

Starea globală de
conservare a speciei

D.4.

Tendinţa stării
globale de

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

FV" - favorabilă,

Nu este cazul
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conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare

-

necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează bazinele pentru hrănire sau
odihnă.

Tabel nr. 2060 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți

parametrii

sunt favorabili

Tringa glareola
Tabel nr. 2061 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A166 Tringa glareola
Fluierar de mlaștină
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire..

speciilor
A.3

Mărimea

80 – 90 indivizi
1746

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

0–2%

mărimea
populaţiei speciei
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

populaţiei de

populația de referință.

referinţă pentru
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starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
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A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"X" - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2062 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Nu

se

îndeplinesc

condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei

din

punct

vedere al populației

Tabel nr. 2063 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

A166 Tringa glareola
Fluierar de mlaștină
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
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de

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire..

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

226 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

Variabil, maxim 300 ha în funcție de practicile piscicole și de

a habitatului speciei

cotele Dunării

în aria naturală

(226 + bancurile de nisip + canalul)

protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" – stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10 Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără
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privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

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
B.15

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabel nr. 2064 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

Nu există date

Tabel nr. 2065 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea de conservare din
punct de vedere al habitatului
speciei este necunoscută

Tabel nr. 2066 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A166 Tringa glareola
Fluierar de mlaștină

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"x" - necunoscută;

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

suprafeţei
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habitatului speciei
Raportul dintre

">" - mai mare,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

”X” – necunoscute

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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;

Tabel nr. 2067 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
Necunoscute

X
(necunoscute)

X (necunoscute)

Necunoscute

Tabel nr. 2068 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii

parametrii

necunoscuți
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Tabel nr. 2069 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele

speciei

în

viitor sunt necunoscute

Nr
A.1.

Tabel nr. 2070 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A166 Tringa glareola
Fluierar de mlaștină

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

în aria naturală protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării globale

"x" - este necunoscută

de conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare necunoscută
D.6.

Informaţii suplimentare

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

Tabel nr. 2071 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți

parametrii

sunt necunoscuți
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Tringa totanus
Tabel nr. 2072 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A162 Tringa totanus
Fluierar cu picioare roși
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire..

speciilor
Mărimea
A.3

30 – 40 indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 800

populaţiei speciei

15.000 de indivizi

în aria naturală

Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt declin

protejată şi

moderat.

mărimea

0 – 1%

şi 2.000 de perechi. În pasaj pot fi observate 5.000 –

populaţiei
naţionale
1755

Mărimea

Nesemnificativ

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
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Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"X" - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere
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al populaţiei

Tabel nr. 2073 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Nu se îndeplinesc condițiile
pentru a evalua starea de
conservare a speciei din punct
de vedere al populației ca
favorabilă sau nefavorabilă rea

Tabel nr. 2074 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A162 Tringa totanus
Fluierar cu picioare roși

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire..

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

226 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
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B.6

Suprafaţa adecvată

Variabil, maxim 300 ha în funcție de practicile piscicole și de

a habitatului speciei

cotele Dunării

în aria naturală

(226 + bancurile de nisip + canalul)l

protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

Rea (excepție când bazinele sunt secate)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"x" - necunoscută

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14 Tendinţa actuală

”x” – necunoscută
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globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"X" - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2075 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

Nu există date

Tabel nr. 2076 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Starea de conservare
din punct de vedere al
habitatului speciei este
necunoscută
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Tabel nr. 2077 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A162 Tringa totanus
A.1

Specia

Fluierar cu picioare roși
Statut de protecţie:

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"x" - necunoscută;

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

">" - mai mare,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

”X” – necunoscute

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

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

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

Tabel nr. 2078 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
Necunoscute

X
(necunoscute)

X (necunoscute)

Necunoscute

Tabel nr. 2079 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii sunt
necunoscuți

Tabel nr. 2080 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2081 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A162 Tringa totanus
Fluierar cu picioare roși

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.
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naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"X" - necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"x" - este necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specia utilizează zonele mâloase ale apelor
pentru hrănire. Poate utiliza și bancurile de nisip adiacente
ostrovuli Ciocănești (la cotele scăzute ale Dunării), de asemenea
malul canalului, dacă nivelul apei este scăzut. În anumite perioade,
unele din acumulările permanente sunt golite aproape complet,
acestea constituind zone de hrănire propice pentru această specie.

Tabel nr. 2082 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Toți

parametrii

sunt necunoscuți
6.1.3.3 Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești
Accipiter gentilis
Tabel nr. 2083 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A085 Accipiter gentilis
Uliu proumbar
A.1

Specia

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
1763

Statut de
A.2

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

0 – 1 perechi cuibăritoare

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

0 – 1 perechi cuibăritoare

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

În România efectivele speciei sunt cuprinse între 3.000 şi

mărimea

8.000 de perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei 0 – 0,5 %
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

nesemnificativ

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
1764

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea

0 – 1 perechi cuibăritoare

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a

apreciere a

apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității

mărimii

ideale a speciei

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
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A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale

estima magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”x” - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din

A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.18

Starea de

"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili că

conservare

starea de conservare din punct de vedere al populației speciei

necunoscută din

nu este în nici într-un caz favorabilă.

punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2084 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
datele

existente

sunt

insuficiente
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Tabel nr. 2085 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A085 Accipiter gentilis
Uliu proumbar
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală rotejată
Suprafaţa

B.3

270 ha (aproximativ)

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

270 ha (aproximativ)

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

a habitatului speciei

habitatelor.

în aria naturală
protejată
B.8

Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
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a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

”0” - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

”0” - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”0” - stabilă

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

”x” - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.16

Tendinţa stării de

”0” – este stabilă

conservare din
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punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili că

conservare

starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei

B.17 necunoscută din

nu este în nici într-un caz favorabilă.

punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2086 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2087 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
a speciei

Nu

există

date

suficiente

pentru a putea stabili că starea
de conservare din punct de
vedere al habitatului speciei

Tabel nr. 2088 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A085 Accipiter gentilis
Uliu proumbar
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală rotejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre

C.4

"0" - stabilă

”≈” – aproximativ egal

mărimea populaţiei
de referinţă pentru
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starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

”FV” – perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

”0” – stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
C.7

a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

”x” – necunoscută

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 2089 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune
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Tabel nr. 2090 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8 - necunoscut

Tabel nr. 2091 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2092 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A085 Accipiter gentilis
Uliu proumbar

A.2.

Tipul populaţiei

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată
D.3.Starea globală de

”x” – necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

”0” – este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

"XX" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală de

conservare

conservare nu este în nici într-un caz favorabilă.

necunoscută
D.6.

Informaţii
suplimentare

Tabel nr. 2093 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
Toți

parametri

sunt necunoscuți

Alcedo atthis
Tabel nr. 2094 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A229 Alcedo atthis
Pescăraș albastru
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

A.2

Statut de prezenţă
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei

A.3

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

1- 3 perechi cuibăritoare

speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor

Medie – date obținute pe baza extrapolării

referitoare la
A.4

populaţia speciei din
aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare a speciei este apreciată

mărimea populaţiei

la 5.500-10.000 de indivizi și este considerată stabilă.

speciei în aria

0 – 0,1%

naturală protejată şi
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mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei

nesemnificativă

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

A.7

populaţiei estimate în protejată se face pentru prima dată.
planul de
management anterior
Mărimea populaţiei

1 – 3 perechi cuibăritoare

de referinţă pentru
A.8

starea favorabilă în
aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a mărimii

s-a apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a

populaţiei de

densității ideale a speciei

referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

”0” – stabilă

mărimii populaţiei
speciei

A.12

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
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actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei

mărimii populaţiei

speciei.

speciei exprimată
prin calificative
A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.16

Nu există date privind structura populației

„FV” - favorabilă

din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

”0” - stabilă

conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 2095 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
-Inadecvată
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populației
de referință pentru starea
1774

Favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]

Tabel nr. 2096 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A221 Alcedo atthis
Pescăraș albastru
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

506 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

506 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

Perimetrul insulei calculând cu o fâșie lată de 20 m pentru

apreciere a

cuibărire și hrănire + suprafața bancului de nisip (la apă

suprafeţei adecvate

scăzută) împreună cu salicetele din zonă
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a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

”0” – stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

”0” - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”0” – stabilă

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
B.15 Starea de

”x” - necunoscută
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conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

”0” – este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili că

conservare

starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei

B.17 necunoscută din

nu este în nici într-un caz favorabilă

punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2097 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2098 - 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
conservare

de
este

necunoscută.
a speciei

Tabel nr. 2099 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A229 Alcedo atthis
Pescăraș albastru
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată
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C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre

"0" - stabilă

”≈” – aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

speciei din punct de

”FV” – perspective bune


vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6



”0” – stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată

C.7

”≈” – aproximativ egal


a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

speciei din punct de

”FV” - favorabile


vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele

”FV” - favorabile

speciei în viitor



Efectul cumulat al



C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 2100 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă Raportul dintre
Perspective

1778

parametrului

viitoare a

valoarea VRSF

parametrului

şi valoarea
viitoare a
parametrului

La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2101 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 2102 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele
speciei în viitor
[C.9.] sunt
favorabile

Tabel nr. 2103 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A229 Alcedo atthis
Pescăraș albastru

A.2.

Tipul populaţiei

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată
D.3.

Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

”0” – stabilă

globale de
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conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Dunărea periodic (mai ales primăvara – la început de vară, dar nu

suplimentare

în fiecare an) inundă pădurile de pe ostrov. Pescărașul albastru
cuibărește în găuri săpate în mal, astfel o creștere puternică a
nivelului apei în perioada de reproducere prin inundarea găurilor
poate cauza distrugerea pontei. Din acest motiv habitatul speciei
este evaluat ca ”imprevizibil” în loc de favorabil.

Tabel nr. 2104 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16 și
C.9 sunt favorabili

Anser erythropus
Tabel nr. 2105 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A042 Anser erythropus
Gârliță mică
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
A.2

temporală a
speciilor
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Mărimea
A.3

0 – 1 indivizi accidental în pasaj

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România efectivele de iernare a speciei sunt cuprinse între

mărimea

20 şi 30 de indivizi, iar în pasaj pot fi observați 10 – 30 de

populaţiei speciei

indivizi .

în aria naturală

0 – 2%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

populaţiei de

populația de referință.
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referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"x" - necunoscut.

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
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calificative
A.15

Structura

nu există date privind structura populaţiei.

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2106 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Nu

se

îndeplinesc

condițiile pentru a evalua
starea de conservare a
speciei

din

punct

de

vedere al populației ca
favorabilă

sau

nefavorabilă – rea.

Tabel nr. 2107 - 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.

A042 Anser erythropus
Gârliță mică
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

154 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

Habitatul preferat de această specie nu este prezentă în

a habitatului speciei

rezervația naturală.

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a

B.8

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

B.9

Tendinţa actuală a

"x" – necunoscută
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suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

privind tendinţa
actuală a suprafeţei

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

habitatului speciei
Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria

Rea

naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

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
B.15

"U2" - nefavorabilă - rea

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.17

Starea de

Nu este cazul.

conservare
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necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2108 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2109 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața

habitatului

speciei în aria naturală
protejată [B.3.] este în
mod clar insuficientă de
mare pentru a asigura
supraviețuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 2110 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A042 Anser erythropus
Gârliță mică
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

"0" - stabilă

Raportul dintre
C.4

mărimea populaţiei
de referinţă pentru

"≈" - aproximativ egal,

starea favorabilă şi
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mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

speciei din punct de

U2 - perspective rele

vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

suprafeţei

"0" - stabilă,

habitatului speciei
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi "≈" - aproximativ egal,
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

speciei din punct de
vedere al habitatului

U2 - nefavorabile - rele

speciei
C.9

Perspectivele
speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

"U2" - nefavorabile - rele,
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 2111 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Inadecvat

Tabel nr. 2112 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabile
Nefavorabile Nefavorabile - rele
Necunoscută
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inadecvate
Ambii

parametrii

sunt în stare rea

Tabel nr. 2113 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în viitor
sunt nefavorabile- rele

Nr
A.1.

Tabel nr. 2114 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A042 Anser erythropuss
Gârliță mică

A.2.

Tipul populaţiei

Populație care doar iernează în aria naturală protejată;

speciei în aria
naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U2" - nefavorabilă - rea,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Situl nu îndeplinește cerințele de habitat a speciei, bazinele

suplimentare

piscicole fiind în general prea mici pentru aceasta.

Tabel nr. 2115 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă - rea

inadecvată

Necunoscută

Parametrul B.15 și C.9 sunt
itr-o stare de

conservare

nefavorabilă- rea

Aquila clanga
Tabel nr. 2116 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A090 Aquila clanga
Acvila țipătoare mare
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie vulnerabilă
(Vulnerable - V).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire

speciilor
Mărimea
A.3

0 – 1 indivizi în pasaj

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
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A.5

Raportul dintre

În România efectivele în timpul pasajului sunt estimate între

mărimea

30 – 80 de exempare. Se poate estima între 10 – 20 de

populaţiei speciei

exemplare care iernează.

în aria naturală

0–2%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
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starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de

"0" - este stabilă
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conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2117 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în aria
naturală

protejată

[A.3.]

este

aproximativ egală cu Raportul dintre
mărimea populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale (A.10)

Tabel nr. 2118 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A090 Aquila clanga
Acvila țipătoare mare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

265 ha (pădurea de pe ostrov pentru odihnă, bancurile de nisip

habitatului speciei

și salicetele pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

265 ha (pădurea de pe ostrov pentru odihnă, bancurile de nisip

a habitatului speciei

și salicetele pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
B.12 Tendinţa actuală a
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calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2119 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2120 - 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 ȘI Calitatea
habitatului

speciei

în

aria

naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supraviețuirea
pe termen lung a speciei

Tabel nr. 2121 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria naturală

A090 Aquila clanga
Acvila țipătoare mare
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.

protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"≈" - aproximativ egal

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
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habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
C.8

U1 - nefavorabile - inadecvate

din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

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;

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 2122 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
Necunoscute

= (stabil)

X (necunoscute)

Necunoscute

Tabel nr. 2123 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabilinadecvat

Tabel nr. 2124 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt "U1" -
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nefavorabile – inadecvate.

Nr
A.1.

Tabel nr. 2125 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A090 Aquila clanga
Acvila țipătoare mare

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire. Densități însemnate în migrație.

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor este stabilă la nivel de sit. Acvila țipătoare mare este o
specie caracteristică zonelor împădurite, cu altitudine joasă, situate
în apropierea zonelor umede. Spre deosebire de acvila țipătoare
mică manifestă o preferință clară în toate anotimpurile pentru
prezența în proximitate a apelor sau a zonelor umede, chiar a celor
antropizate.

Tabel nr. 2126 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

1797

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toți parametrii sunt
"U1" - nefavorabilă
- inadecvată

Athene noctua
Tabel nr. 2127 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A218 Athene noctua
Cucuvea
Statut de protecţie:

A.1

A.2

Specia

Statut de prezenţă
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei

A.3

speciei în aria naturală
protejată

A.4

1.
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului
European și a Consiliului, privind conservarea
păsărilor sălbatice,
2.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

0 - 1 perechi cuibăritoare (Pădurile dense, vegetația
densă (salicet) și bancurile de nisip nu sunt habitate
preferate de această specie, cucuveaua nu are habitat
adecvat pe Ostrovul Ciocănești).

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau

referitoare la populaţia

fără măsurători prin eșantionare;

speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Populația din România se estimează la 15.000 –

mărimea populaţiei

40.000 de perechi cuibăritoare.

speciei în aria naturală

0%
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protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria naturală
A.6

protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

populaţiei estimate în

protejată se face pentru prima dată.

planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de

A.8

0 – 1 perechi

referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au

apreciere a mărimii

fost utilizate observațiile pe teren privind efectivele

populaţiei de referinţă

speciei, suprafața habitatelor specifice speciei și

pentru starea favorabilă

capacitatea de suport a acestora.

Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea populaţiei de
A.10

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind insuficientă – date insuficiente sau nesigure

A.12

tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei

A.13

Magnitudinea tendinţei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a

actuale a mărimii

se estima magnitudinea tendinței actuale.
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populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea tendinţei

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

actuale a mărimii

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei

populaţiei speciei

speciei.

exprimată prin
calificative
Structura populaţiei

A.15

Nu există date privind structura populației

speciei
Starea de conservare

A.16

„FV” - favorabilă

din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din punct de

A.17

vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 2128 - 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

Tabel nr. 2129 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A221 Athene noctua
Cucuvea
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată

1800

Suprafaţa
B.3

801 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

801 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;
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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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabel nr. 2130 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

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

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2131 - 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

Tabel nr. 2132 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A221 Athene noctua
Cucuvea
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

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

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată
C.7

a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele

C.9

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2133 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel ca VRSF

=

=

bune
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Tabel nr. 2134 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

sunt favorabili

Tabel nr. 2135 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2136 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A221 Athene noctua
Cucuvea

A.2.

Tipul populaţiei

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată
D.3.

Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

”0” – este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

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
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asigurată pe termen lung.

Tabel nr. 2137 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15 și C.9. sunt
favorabili

Asio otus
Tabel nr. 2138 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A221 Asio otus
Ciuf de pădure
Statut de protecţie:

A.1

A.2

Specia

Statut de prezenţă
temporală a speciilor
Mărimea populaţiei

A.3

1. Legea
407/2006, cu modificările și
completările ulterioare
2. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC
3. Convenția de la Berna, privind conservarea
vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din
Europa - Anexa II
4. Legea 69/1994 privind comerţul internaţional cu
specii sălbatice de faună si floră pe cale de
dispariţie (CITES) – Anexa II
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

0 – 1 perechi cuibăritoare

speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau

referitoare la populaţia

fără măsurători prin eșantionare;

speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre mărimea

În România populația cuibăritoare este estimată la

populaţiei speciei în aria

8.000 – 30.000 perechi.
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naturală protejată şi

0 – 0,1%

mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria naturală
A.6

protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

populaţiei estimate în

protejată se face pentru prima dată.

planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de

A.8

1 -2 perechi cuibăritoare

referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de

Mărimea populației

de referință pentru starea

apreciere a mărimii

favorabilă s-a apreciat pe baza suprafeței habitatelor

populaţiei de referinţă

adecvate și a densității ideale a speciei

pentru starea favorabilă
Raportul dintre mărimea

”≈” – aproximativ egal

populaţiei de referinţă
A.10

pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei

A.13

Magnitudinea tendinţei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a
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actuale a mărimii

se estima magnitudinea tendinței actuale.

populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea tendinţei

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

actuale a mărimii

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei

populaţiei speciei

speciei.

exprimată prin
calificative
A.15

Structura populaţiei

Nu există date privind structura populației

speciei
Starea de conservare din

A.16

”x” - necunoscută

punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili
Starea de conservare

A.18

că starea de conservare din punct de vedere al

necunoscută din punct de populației speciei nu este în nici într-un caz
vedere al populaţiei

favorabilă.

Tabel nr. 2139 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu

există

date

suficiente

Tabel nr. 2140 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A221 Asio otus
Ciuf de pădure
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Tipul populaţiei
A.2.

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată

B.3

Suprafaţa

245 ha (210 ha pădure pentru cuibărire – hrănire + 35 ha

habitatului speciei

salicet pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

245 ha (210 ha pădure pentru cuibărire – hrănire + 35 ha

a habitatului speciei

salicet pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.7

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

a habitatului speciei

habitatelor.

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a

”0” - stabilă

suprafeţei
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habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

”0” - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”0” - stabilă

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

”x” - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

”0” – este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

B.17 conservare
necunoscută din

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

Tabel nr. 2141 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2142 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Nu

sunt

date

suficiente pentru a
evalua starea de
conservare

Tabel nr. 2143 - 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
Tipul populaţiei speciei

A.2.

A221 Asio otus
Ciuf de pădure
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

în aria naturală
protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea populaţiei de
C.4

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei

”FV” – perspective bune

din punct de vedere al
1811

populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

”0” – stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
”≈” – aproximativ egal

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei

C.8

”x” – necunoscută

din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în

”X” – necunoscute

viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 2144 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2145 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
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necunoscut

Tabel nr. 2146 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele pe
termen lung sunt
necunoscute

Tabel nr. 2147 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A221 Asio otus
Ciuf de pădure

A.2.

Tipul populaţiei

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată
D.3.

Starea globală de

”x” – necunoscută

conservare a
speciei
D.4.

Tendinţa stării

”0” – este stabilă

globale de
conservare a
speciei
D.5.

Starea globală de

"XX" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală de

conservare

conservare nu este în nici într-un caz favorabilă.

necunoscută
D.6.

Informaţii

Dunărea periodic (mai ales primăvara – la început de vară, dar nu

suplimentare

în fiecare an) inundă pădurile de pe ostrov. Ciuful de pădure se
hrănește cu rozătoare pe care le prinde pe sol. Nu cunoaștem
efectele inundării pădurilor asupra bazei de hrană a ciufului și
asupra supraviețuirii pontei, dacă acest fenomen se produce în
perioada de reproducere.
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Tabel nr. 2148 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți

parametri

sunt necunoscuți

Buteo buteo
Tabel nr. 2149 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A087 Buteo buteo
Șorecar comun
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

0 – 1 perechi cuibăritoare

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Populația din România este evaluată la 20.000- 50.000 de
1814

mărimea

perechi şi este considerată stabilă.

populaţiei speciei

0 – 0,005%

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea

0 - 1 perechi

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

mărimii

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a

populaţiei de

acestora.

referinţă pentru
starea favorabilă
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Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
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punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2150 - 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

Tabel nr. 2151 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A087 Buteo buteo
Șorecar comun
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

483 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

pentru suprafaţa

datelor obţinute prin măsurători parţiale

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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management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

483 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

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 (cuibărit + hrănire).

Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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
B.13 privind tendinţa

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

actuală a calităţii
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habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare „FV” - favorabilă
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2152 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2153 - 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

Tabel nr. 2154 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A087 Buteo buteo
Șorecar comun
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

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
1820

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2155 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

= (stabil)

=

Bune

Tabel nr. 2156 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabilă
Nefavorabilă - rele
Necunoscută
inadecvată
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2157 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Ambii
parametrii sunt
favorabili
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Tabel nr. 2158 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

8A087 Buteo buteo
Șorecar comun

A.2.

Tipul populaţiei

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată
D.3. Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care

suplimentare

sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.

Tabel nr. 2159 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți

cei

parametrii

trei
sunt

favorabili

Caprimulgus europaeus
Tabel nr. 2160 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

A224 Caprimulgus europaeus
Caprimulg
Statut de protecţie:
1822

A.2

Statut de

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

prezenţă

pentru odihnă și/sau hrănire.

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

0 – 2 perechi cuibăritoare

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

referitoare la

măsurători prin eșantionare;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată la 3.000 –

mărimea

15.000 perechi.

populaţiei speciei 0 – 0,1%
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
A.6

în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
1823

populaţiei
naţionale
Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
A.7

estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea

0 – 2 perechi cuibăritoare

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a

apreciere a

apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității

mărimii

ideale a speciei

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
1824

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale

estima magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”x” - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din

A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.18

Starea de

"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili că

conservare

starea de conservare din punct de vedere al populației speciei

necunoscută din

nu este în nici într-un caz favorabilă.

punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2161 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
1825

Inadecvată
nu există date suficiente

Tabel nr. 2162 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A224 Caprimulgus europaeus
Caprimulg

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa habitatului 245 ha (210 ha pădure pentru cuibărire – hrănire + 35 ha
B.3

speciei în aria

salicet pentru hrănire)

naturală protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

245 ha (210 ha pădure pentru cuibărire – hrănire + 35 ha

a habitatului speciei

salicet pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei

apreciere a

în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,

suprafeţei adecvate

fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a

a habitatului speciei

habitatelor.

în aria naturală
protejată
B.8

Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
1826

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

”0” - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

”0” - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”0” - stabilă

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

”x” - necunoscută

B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

”0” – este stabilă

conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
1827

B.17

Starea de conservare

"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili că

necunoscută din

starea de conservare din punct de vedere al habitatului

punct de vedere al

speciei nu este în nici într-un caz favorabilă.

habitatului speciei

Tabel nr. 2163 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2164 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea

de

conservare

este

necunoscută

Tabel nr. 2165 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A224 Caprimulgus europaeus
Caprimulg

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

”x” – necunoscută

mărimii populaţiei
Raportul dintre

”x” – necunoscut

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
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vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

”0” - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

”=” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
C.7

a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

”x” – necunoscută

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 2166 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2167 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabile
Nefavorabile Nefavorabile - rele
Necunoscută
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inadecvate
Ambii parametri
evaluați
ca necunoscuți

Tabel nr. 2168 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele de viitor
ale speciei sunt
necunoscute

Nr
A.1.

Tabel nr. 2169 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A224 Caprimulgus europaeus
Caprimulg

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
D.3.Starea globală de

”x” – necunoscută

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

”x” – necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.5.

D.6.

Starea globală de

"X" - starea globală de conservare este necunoscută dar nu este în

conservare

nici într-un caz favorabilă (este nefavorabilă – inadecvată sau

necunoscută

nefavorabilă -rea);

Informaţii

Dunărea periodic (mai ales primăvara – la început de vară, dar nu

suplimentare

în fiecare an) inundă pădurile de pe ostrov. Caprimulgul cuibărind
pe sol, o creștere puternică a nivelului apei în perioada de
reproducere poate cauza distrugerea pontei. Din acest motiv
1830

habitatul speciei este evaluat ca ”imprevizibil” în loc de favorabil.

Tabel nr. 2170 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă –
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți

parametri

sunt necunoscuți

Charadrius dubius
Tabel nr. 2171 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A136 Charadrius dubius
Prundăraș gulerat mic
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).

Statut de prezenţă
A.2

temporală a
speciilor

A.3

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.

Mărimea

3 – 5 perechi

populaţiei speciei

10 – 40 de indivizi

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
1831

protejată

A.5

Raportul dintre

Populația din România este evaluată la 3.000- 6.000 de perechi

mărimea

şi este considerată stabilă.

populaţiei speciei

0–2%

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Nu este cazul.

apreciere a
mărimii
populaţiei de

1832

referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"FV" - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
1833

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2172 - 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

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de
starea

mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2173 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

Tipul populaţiei
A.2.

speciei în aria
naturală protejată

B.3

Suprafaţa

A136 Charadrius dubius
Prundăraș gulerat mic
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
55 ha (valorarea maximală care însă variabil în funcție de

1834

habitatului speciei

cotele Dunării)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

55 ha (valorarea maximală care însă variabil în funcție de

a habitatului speciei

cotele Dunării)

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" – necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
1835

Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2174 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
1836

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2175 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
[B.3.] este suficient de mare
dar

tendința

actuală

a

suprafeței habitatului speciei
[B.9]

este

necunoscut

și

calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supraviețuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 2176 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

A136 Charadrius dubius
Prundăraș gulerat mic
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele

FV - perspective bune

speciei din punct de
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vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"FV" - favorabile

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;

Tabel nr. 2177 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2178 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili
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Tabel nr. 2179 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei în
viitor

[C.9.]

sunt

favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2180 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A136 Charadrius dubius
Prundăraș gulerat mic

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.

D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii
suplimentare

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei
specii în timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor
și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice
este stabilă la nivel de sit. Specie de coastă, poate fi găsită pe
țărmuri întinse şi nisipoase, pe malul apelor încet curgătoare sau pe
malul lacurilor, dar şi în mlaştini, în special în timpul migrației.

Tabel nr. 2181 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
1839

Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Parametrul
B.15 este nefavorabil –
inadecvat

Chlidonias leucopterus
Tabel nr. 2182 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A198 Chlidonias leucopterus
Chirighiță cu aripi albe
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European
și a Consiliului, privind conservarea păsărilor
sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare
minimă (Least concern - LC).

A.2

A.3

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

temporală a speciilor

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea populaţiei

10 – 30 indivizi

speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor

Medie – date obținute pe baza extrapolării

referitoare la
A.4

populaţia speciei din
aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Populația din România este evaluată la 100 - 300 de

mărimea populaţiei

perechi cuibăritoare.
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speciei în aria

2-5 %

naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

A.7

populaţiei estimate în protejată se face pentru prima dată.
planul de
management anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă

apreciere a mărimii

s-a apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a

populaţiei de

densității ideale a speciei

referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

”x” - necunoscut

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
1841

Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei

mărimii populaţiei

speciei.

speciei exprimată
prin calificative
A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.16

Nu există date privind structura populației

”X” – necunoscută

din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 2183 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu

există

date

suficiente

1842

Tabel nr. 2184 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A198 Chlidonias leucopterus
Chirighiță cu aripi albe

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

238 ha (suprafața apei Dunării din rezervație, variabil în

habitatului speciei

funcție de cotele fluviului)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

238 ha (suprafața apei Dunării din rezervație, variabil în

a habitatului speciei

funcție de cotele fluviului)

în aria naturală
protejată

B.7

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

a habitatului speciei

habitatelor.

în aria naturală
protejată
B.8

Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
1843

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

”0” - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

bună

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului necunoscută

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

“x” – necunosctă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

”x” - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.16

Tendinţa stării de

”0” - stabilă

conservare din
1844

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2185 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (satbilă)

0/0

Tabel nr. 2186 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Nu există date
suficiente

Tabel nr. 2187 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A198 Chlidonias leucopterus
Chirighiță cu aripi albe

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

”x” – necunoscută

mărimii populaţiei
Raportul dintre

”x” - necunoscut

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
1845

viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

”0” – stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
C.7

a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

”x” – necunoscută

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 2188 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Necunoscut

Tabel nr. 2189 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual

1846

Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută
Ambii parametri sunt
necunoscuți

Tabel nr. 2190 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt necunsocute

Nr
A.1.

Tabel nr. 2191 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A198 Chlidonias leucopterus
Chirighiță cu aripi albe

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
D.4.Starea globală de

”x” – necunoscută

conservare a speciei
D.5.

Tendinţa stării

”x” – necunoscută

globale de
conservare a speciei
D.6.

Starea globală de

”x” – necunoscută

conservare
necunoscută
D.7.

Informaţii

"X" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală de

suplimentare

conservare nu este în nici într-un caz favorabilă.

Tabel nr. 2192 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

1847

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
Toți

parametrii

sunt necunoscuți

Coracias garrulus
Tabel nr. 2193 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A231 Coracias garrulus
Dumbrăveancă
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).

Statut de
A.2

Populaţie cuibăritoare nerezidentă

prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

0 – 1 perechi

populaţiei speciei
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

Efectivul estimat în țara noastră este de 4.600 – 65.000
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mărimea

perechi

populaţiei speciei 0%
în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativ

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
A.7

estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea

0 perechi

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a

apreciere a

apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității

mărimii

ideale a speciei

populaţiei de
referinţă pentru

1849

starea favorabilă
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal (specia nu are habitat în rezervație,

mărimea

VRSF este la fel 0)

populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală

A.11

”0” – stabilă

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale

estima magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”U2” – nefavorabilă - rea

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
1850

Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2194 - 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

Tabel nr. 2195 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A231 Coracias garrulus
Dumbrăveancă
Specia este absentă în rezervație

speciei în aria
naturală protejată

B.3

Suprafaţa

0 ha (Habitatul preferat de această specie nu este prezentă în

habitatului speciei

rezervația naturală.)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată
1851

habitatului speciei
din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

0 ha (Habitatul preferat de această specie nu este prezentă în

a habitatului speciei

rezervația naturală.)

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

≈" - aproximativ egal (0)

suprafaţa adecvată
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului Rea (inexistentă)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei
B.13 Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
1852

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

”U2” – nefavorabilă - rea

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2196 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

Tabel nr. 2197 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Specia

nu

are

1853

habitat

în

aria

protejată

Tabel nr. 2198 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A231 Coracias garrulus
Dumbrăveancă
Populație absentă

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

Nu este cazul

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

U1 – perspective rele

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată
C.7

a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

"U2” – nefavorabile - rele

speciei din punct de
vedere al
1854

habitatului speciei
Perspectivele
C.9

”U2” – nefavorabile - rele

speciei în viitor

Efectul cumulat al

Nu este cazul

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 2199 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
Sub VRSF

=

=

rele

Tabel nr. 2200 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

sunt rele

Tabel nr. 2201 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt nefavorabile - rele

Nr
A.1.

Tabel nr. 2202 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A231 Coracias garrulus
1855

Dumbrăveancă
A.2.

Tipul populaţiei

Populație absentă

speciei în aria
naturală protejată
D.3.Starea globală de

”U2” – nefavorabilă - rea

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

”0” – este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Specia nu are habitat în sit.

Prezența sa pe lista de specii a

suplimentare

rezervației indică date eronate, îndoielnice din trecutul îndepărtat.

Tabel nr. 2203 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți

parametrii

sunt

nefavorabili- răi

Corvus corax
Tabel nr. 2204 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A350 Corvus corax
Corb
Statut de protecţie:
A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare
1856

Statut de
A.2

3. Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare
minimă (Least concern - LC).
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

0 – 1 perechi cuibăritoare

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

Medie – date obținute pe baza extrapolării

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

Pentru România, populaţia estimată este de 27.000-55.000 de

mărimea

perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei 0 – 0,01%
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

1857

populaţiei
estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea

0 – 1 perechi cuibăritoare

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a

apreciere a

apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității

mărimii

ideale a speciei

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
1858

tendinţei actuale

estima magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”x” - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din

A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.18

Starea de

"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili că

conservare

starea de conservare din punct de vedere al populației speciei

necunoscută din

nu este în nici într-un caz favorabilă.

punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2205 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu

există

date

suficiente

1859

Tabel nr. 2206 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A350 Corvus corax
Corb
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală rotejată
Suprafaţa

B.3

270 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

270 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

a habitatului speciei

habitatelor.

în aria naturală
protejată
Raportul dintre
B.8

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
1860

şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

”0” - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

”0” - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”0” - stabilă

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

”x” - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

”0” – este stabilă

B.16 conservare din
punct de vedere al
1861

habitatului speciei
Starea de

"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili că

conservare

starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei

B.17 necunoscută din

nu este în nici într-un caz favorabilă.

punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2207 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2208 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Starea

de

conservare

este necunoscută

Tabel nr. 2209 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A350 Corvus corax
Corb
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
1862

Perspectivele
C.5

”FV” – perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

”0” – stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
C.7

a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

”x” – necunoscută

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 2210 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2211 - Matricea 5) Perpectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual

1863

Nefavorabile -

Favorabile
Parametrul

inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

C.5

este favorabil

Tabel nr. 2212 - 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

Tabel nr. 2213 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A350 Corvus corax
Corb

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

în aria naturală
protejată
D.4.

Starea globală de

”x” – necunoscută

conservare a speciei
D.5.

Tendinţa stării globale

”0” – este stabilă

de conservare a speciei
D.6.

D.7.

Starea globală de

"XX" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală

conservare necunoscută

de conservare nu este în nici într-un caz favorabilă.

Informaţii suplimentare

Tabel nr. 2214 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

1864

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
Toți

cei

trei

parametrii

sunt

necunoscuți

Dendrocopus major
Tabel nr. 2215 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A237 Dendrocopus major
Ciocănitoare pestriță mare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
A.1

Specia

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).

Statut de
A.2

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

4-8 perechi cuibăritoare

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

Medie – date obținute pe baza extrapolării

referitoare la
populaţia speciei

1865

din aria naturală
protejată
Raportul dintre

Pentru România, populaţia estimată este de 300.000-500.000

mărimea

de perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei 0 – 0,01 %
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
A.7

estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea

4-8 perechi cuibăritoare

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a

apreciere a

apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității

1866

mărimii

ideale a speciei

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală

A.11

”0” - stabilă

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale

estima magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

A.16

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
1867

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de ”0” - stabilă
conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2216 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă - Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
- Rea
Mărimea populației speciei în aria naturală
protejată [A.3.] nu este mai mică decât
mărimea populației de referință pentru
starea Favorabilă în aria naturală protejată
[A.8.] sau [A.10.]

Tabel nr. 2217 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A237 Dendrocopus major
Ciocăniță pestriță mare
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală rotejată

B.3

Suprafaţa habitatului

245 ha (pădurile de pe ostrov)

speciei în aria

1868

naturală protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

B.5

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

245 ha (pădurile de pe ostrov)

habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei

apreciere a suprafeţei

în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,

adecvate a habitatului

fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a

speciei în aria

habitatelor.

naturală protejată
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

”0” - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

Bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
B.12

Tendinţa actuală a

”0” - stabilă

calităţii habitatului
1869

speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

„FV” - favorabilă

B.15 din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

”0” – este stabilă

conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2218 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2219 - 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

1870

[B.3.] este suficient de mare și
tendința
habitatului

actuală

a

speciei

suprafeței
[B.9]

este

stabilă sau în creștere
ȘI Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supraviețuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 2220 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A237 Dendrocopus major
Ciocăniță pestriță mare
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

”FV” – perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

”0” – stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

C.7

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
1871

şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
C.8

”FV” - favorabile

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele

”FV” - favorabile

speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 2221 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2222 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri în

stare favorabilă

Tabel nr. 2223 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
perspectivele pe termen
lung ale speciei sunt

1872

favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2224 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A237 Dendrocopus major
Ciocăniță pestriță mare

A.2.

Tipul populaţiei

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată
D.3.Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

”0” - stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

conservare
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.

Tabel nr. 2225 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametri
sunt favorabili

Dendrocopos minor
Tabel nr. 2226 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

A240 Dendrocopos minor
1873

Ciocănitoare pestriță mică
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Statut de
A.2

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

2 -8 perechi cuibăritoare

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

Medie – date obținute pe baza extrapolării

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

Pentru România, populaţia estimată este de 15.000-600.000

mărimea

de perechi cuibăritoare

populaţiei speciei 0 – 0,1 %
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea

Nesemnificativă
1874

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
A.7

estimate în
planul de
management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

populaţiei de

estima populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a

apreciere a

apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității

mărimii

ideale a speciei

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei

1875

actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale

estima magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”X” – necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din

A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.18

Starea de

"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili că

conservare

starea de conservare din punct de vedere al populației speciei

necunoscută din

nu este în nici într-un caz favorabilă.
1876

punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2227 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea

populației

speciei în aria naturală
protejată [A.3.] nu este
mai mică decât mărimea
populației

de

referință

pentru starea Favorabilă
în aria naturală protejată
[A.8.] sau [A.10.]

Tabel nr. 2228 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A240 Dendrocopos minor
Ciocănitoare pestriță mică
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

245 ha (210 ha pădurea de pe ostrov + 35 ha salicet)

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei

1877

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

245 ha (210 ha pădurea de pe ostrov + 35 ha salicet)

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

a habitatului speciei

habitatelor

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

”X” - necunoscut

suprafaţa adecvată
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

”0” – stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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
B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;
1878

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

”0” – este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2229 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2230 - 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

1879

[B.3.] este suficient de mare și
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creștere ȘI
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supraviețuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 2231 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A240 Dendrocopos minor
Ciocănitoare pestriță mică
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală rotejată

C.3

Tendinţa viitoare a

”x” – necunoscută

mărimii populaţiei
Raportul dintre

”x” – necunoscut

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

”0” – stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

C.7

Raportul dintre

”x” – necunoscută

suprafaţa adecvată
1880

a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
C.8

”FV” - favorabile

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele

”FV” - favorabile

speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 2232 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2233 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul
C.8 este favorabil

Tabel nr. 2234 - 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

1881

inadecvată
Principalele impacturi,
respectiv
presiunile actuale și
amenințările

viitoare,

nu vor avea în viitor un
efect semnificativ
asupra speciei [C.10]
ȘI

viabilitatea

pe

termen lung a speciei
[C.13] este asigurată

Nr
A.1.

Tabel nr. 2235 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A240 Dendrocopos minor
Ciocănitoare pestriță mică

A.2.

Tipul populaţiei

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată
D.3.Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care

suplimentare

sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.

Tabel nr. 2236 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
1882

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toți cei trei
parametrii sunt
favorabili

Falco cherrug
Tabel nr. 2237 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
8709 Falco cherrug
Șoim dunărean
Statut de protecţie:

A.1

A.2

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
Specia
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca specie în pericol
(Endangered - EN).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire

speciilor
Mărimea
A.3

0 – 1 indivizi în pasaj

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Pentru România, populaţia estimată este de 6 - 10 de perechi

mărimea

cuibăritoare. În pasaj pot fi observate 40 – 60 exemplare.

1883

populaţiei speciei
în aria naturală

0–2%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal
1884

mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

A.17

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere
1885

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2238 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei în aria
naturală

protejată

[A.3.]

este

aproximativ egală cu Raportul
dintre

mărimea

populaţiei

de

referinţă pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2239 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A511 Falco cherrug
Șoim dunărean

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

265 ha (pădurea de pe ostrov pentru odihnă, bancurile de nisip

habitatului speciei

și salicetele pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

1886

Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

265 ha (pădurea de pe ostrov pentru odihnă, bancurile de nisip

a habitatului speciei

și salicetele pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

Rea

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei
1887

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2240 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2241 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea

1888

Calitatea habitatului din sit
este

nefavorabilă

acestei

specii

Tabel nr. 2242 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A511 Falco cherrug
Șoim dunărean
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"≈" - aproximativ egal

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

U1 - nefavorabile - inadecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
1889

speciei
C.9

Perspectivele

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

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;

Tabel nr. 2243 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
Necunoscute

= (stabil)

X (necunoscute)

Necunoscute

Tabel nr. 2244 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavorabilinadecvat

Tabel nr. 2245 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei
în viitor [C.9.] sunt
"U1"

-

nefavorabile

–

inadecvate.

1890

Nr
A.1.

Tabel nr. 2246 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A511 Falco cherrug
Șoim dunărean

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor este stabilă la nivel de sit. Şoimul dunărean este un
prădător specific zonelor întinse şi deschise, precum stepele,
câmpurile agricole sau platourile montane. Cuibăreşte în zone
semideschise, de silvostepă. În cazul populațiilor din est, păsările
pot cuibări în semidesert sau în regiuni muntoase, până la altitudini
de 4.700 m. În România cuibărea în trecut pe arbori bătrâni,
solitari sau în pădurile din luncile Dunării; recent a fost găsit
cuibărind pe stâncăriile munților Măcin din Dobrogea. În prezent
toate perechile care se cunosc cuibăresc în cuiburile abandonate
ale corvidelor (corb în special), de pe stâlpii electrici de înaltă
tensiune din zone agricole de câmpie.

Tabel nr. 2247 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

1891

Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toți parametrii sunt "U1" nefavorabilă - inadecvată

Falco peregrinus
Tabel nr. 2248 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A103 Falco peregrinus
Șoim călător
Statut de protecţie:

A.1

A.2

Statut de prezenţă

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire

Specia

speciilor
Mărimea
A.3

0 – 1 indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Pentru România, populaţia estimată este de 135-200 de

mărimea

perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei

0 – 0,5 %

în aria naturală

1892

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei estimate
în planul de
management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

populaţiei de

estima populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

A.10

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
referinţă pentru

1893

starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

nu există date privind structura populației.

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
1894

populaţiei

Tabel nr. 2249 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este

aproximativ

Raportul

dintre

egală

cu

mărimea

populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2250 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A103 Falco peregrinus
Șoim călător

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

265 ha (pădurea de pe ostrov pentru odihnă, bancurile de nisip

habitatului speciei

și salicetele pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

1895

B.6

Suprafaţa adecvată

265 ha (pădurea de pe ostrov pentru odihnă, bancurile de nisip

a habitatului speciei

și salicetele pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14 Tendinţa actuală

"0" - stabilă,
1896

globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2251 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2252 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
șI Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

1897

[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 2253 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A103 Falco peregrinus
Șoim călător
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"≈" - aproximativ egal

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

U1 - nefavorabile - inadecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
1898

speciei
C.9

Perspectivele

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

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;

Tabel nr. 2254 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
Necunoscute

= (stabil)

X (necunoscute)

Necunoscute

Tabel nr. 2255 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
inadecvat

Tabel nr. 2256 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt "U1" nefavorabile – inadecvate.

Nr
A.1.

Tabel nr. 2257 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A103 Falco peregrinus
Șoim călător

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
1899

D.3.

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.

naturală protejată

Densități însemnate în migrație.

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

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei
specii în timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor este stabilă la nivel de sit. Este o specie caracteristică
zonelor deschise, stâncoase, din tundră, păşunilor sau stepelor cu
pâlcuri de pădure şi coaste marine. Poate fi întâlnit până la o
altitudine de 4.000 m.

Tabel nr. 2258 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii sunt
"U1" - nefavorabilă
- inadecvată

Falco subbuteo
Tabel nr. 2259 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A099 Falco subbuteo
Șoimul rândunelelor
A.1

Specia

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
1900

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

temporală a

protejată pentru reproducere);

speciilor
Mărimea
A.3

1 – 2 perechi cuibăritoare

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

Medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Efectivul estimat în țara noastră este de 5.000-12.000 de

mărimea

perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei

0 – 0,05%

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
1901

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea

0 - 1 perechi

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

mărimii

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a

populaţiei de

acestora.

referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
1902

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2260 - 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

1903

Tabel nr. 2261 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

1040 Falco subbuteo
Șoimul rândunelelor

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

250 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

pentru suprafaţa

datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

250 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

B.8

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

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 (cuibărit + hrănire).

Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
1904

habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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 conservare „FV” - favorabilă
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.17 Starea de conservare Nu este cazul.
1905

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2262 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2263 - 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

Tabel nr. 2264 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A099 Falco subbuteo
Șoimul rândunelelor

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

C.4

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
1906

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2265 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

= (stabil)

=

Bune

1907

Tabel nr. 2266 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2267 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2268 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A099 Falco subbuteo
Șoimul rândunelelor

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
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

1908

sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.

Tabel nr. 2269 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Falco naumanni
Tabel nr. 2270 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
1036 Falco naumanni
Vânturel mic
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire (Specie accidentală)

speciilor
Mărimea
A.3

0 - 1 indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale;

populaţia speciei
1909

din aria naturală
protejată
Raportul dintre

Pentru România, populaţia estimată este de 0 - 3 de perechi

mărimea

cuibăritoare.

populaţiei speciei
A.5

în aria naturală

0–2%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Nu este cazul.

apreciere a
mărimii

1910

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

nu există date privind structura populației.

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare din
punct de vedere
al populaţiei
1911

speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2271 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
Rea
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] este aproximativ egală
cu Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2272 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A095 Falco naumanni
Vânturel mic

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
B.3

Suprafaţa

Habitatul preferat de această specie nu este prezentă în

habitatului speciei

rezervația naturală.

1912

în aria naturală

B.4

protejată

801 ha

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

Habitatul preferat de această specie nu este prezentă în

a habitatului speciei

rezervația naturală.

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
1913

Calitatea habitatului

Rea

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2273 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
1914

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2274 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Calitatea habitatului din sit
este

nefavorabilă

acestei

specii

Tabel nr. 2275 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A095 Falco naumanni
Vânturel mic
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"≈" - aproximativ egal

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

C.7

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a

1915

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
C.8

U1 - nefavorabile - inadecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

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;

Tabel nr. 2276 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
Necunoscute

= (stabil)

X (necunoscute)

Necunoscute

Tabel nr. 2277 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
inadecvat

Tabel nr. 2278 - 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

1916

în viitor [C.9.] sunt
"U1"

-

nefavorabile

–

inadecvate.

Nr
A.1.

Tabel nr. 2279 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A095 Falco naumanni
Vânturel mic

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

în aria naturală

pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.

protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării globale

"0" - este stabilă

de conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare necunoscută
D.6.

Informaţii suplimentare

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii
în timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza
aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor este stabilă la nivel de sit. Preferă terenuri deschise,
aride, cu multe insecte, din zonele cu climat cald, evitând
umiditatea şi zonele cu vegetație bogată. Cuibăreşte în zone
deşertice sau semideşertice, în stepe sau câmpii, adesea în
apropierea localităților sau a construcțiilor. De asemenea, poate
fi

observat cuibărind

în zone stâncoase. În România

frecventează zonele cu stâncării sau maluri abrupte din regiuni
cu zone deschise şi întinse extracarpatice.

Tabel nr. 2280 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

1917

Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toți parametrii sunt "U1"
-

nefavorabilă

-

inadecvată

Gallinula chloropus
Tabel nr. 2281 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A123 Gallinula chloropus
Găinușa de baltă
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere);

speciilor
Mărimea
A.3

5 – 10 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 31.000 şi 39.000 de perechi. Atât efectivele, cât şi

1918

populaţiei speciei

distribuția curentă a speciei sunt stabile.

în aria naturală

0 – 0,5%

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea

5 – 10 perechi

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,
1919

mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”X” – necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

A.17

”0” – este stabilă

conservare din
punct de vedere
1920

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2282 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu

există

suficiente

Tabel nr. 2283 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A123 Gallinula chloropus
Găinușa de baltă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

506 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul

B.5

a habitatului speciei
din planul de
management

1921

date

anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

506 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

Adecvată

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
1922

Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2284 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2285 - 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

1923

habitatului speciei [B.9] este
stabilă. Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată [B.11] este adecvată
pentru supraviețuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 2286 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A123 Gallinula chloropus
Găinușa de baltă
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

Nu este cazul

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

Fv – perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
1924

Perspectivele
C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

speciei în viitor
Efectul cumulat al

Nu este cazul

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 2287 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel ca şi VRSF

=

=

bune

Tabel nr. 2288 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili

Tabel nr. 2289 - 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

Tabel nr. 2290 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
1925

Nr

Parametru

A.1.

Specia

Descriere
A123 Gallinula chloropus
Găinușa de baltă

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

”FV” – favorabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a

suplimentare

fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice, în special a stufărișului este
stabilă la nivel de sit. Găinușa de baltă poate fi întâlnită într-o
varietate de zone cu ape liniștite în care există vegetație abundentă.
Preferă râurile, iazurile, lacurile, canalele şi mlaştinile adiacente
pădurilor sau care au vegetație înaltă în apropiere. Evită în general
locurile expuse, lacurile oligotrofe sau saline, însă în timpul
migrației poate fi observată şi pe pajişti, chiar şi departe de apă.

Tabel nr. 2291 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii B.15 și
C.9.

sunt

favorabili

1926

Gelochelidon nilotica
Tabel nr. 2292 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A189 Gelochelidon nilotica
Pescăriță râzătoare
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).

A.2

Statut de

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

prezenţă

pentru odihnă și/sau hrănire.

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

0 – 2 indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

Medie – date obținute pe baza extrapolării

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

Efectivul estimat în țara noastră este de 5 – 10 de perechi

mărimea

cuibăritoare și 300 – 1000 de indiviz în pasaj.

populaţiei speciei 0 – 1%
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
1927

naţionale
Mărimea

nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
A.7

estimate în
planul de
management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

populaţiei de

estima populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a

apreciere a

apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității

mărimii

ideale a speciei

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

”<” – mai mic

mărimea
A.10

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
1928

şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale

estima magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”U1” – nefavorabilă -inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din

A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.18

Starea de

Nu este cazul.
1929

conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2293 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
este

mai

populația

mică
de

decât
referință

pentru starea favorabilă în
aria naturală protejată (A.8
sau A.10)

Tabel nr. 2294 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A189 Gelochelidon nilotica
Pescăriță râzătoare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile

habitatului speciei

de nisip pentru odihnă/cuibărire, 218 - 238 ha apa Dunării

în aria naturală

pentru hrănire)

protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei

1930

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile

a habitatului speciei

de nisip pentru odihnă, 218 - 238 ha apa Dunării pentru

în aria naturală

hrănire)

protejată

B.7

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

a habitatului speciei

habitatelor.

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

“x” – necunosctă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

“x” – necunosctă

B.12 calităţii habitatului
speciei
B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;
1931

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

”x” – necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

”x” - necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2295 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

Tabel nr. 2296 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea

1932

Nu sunt îndeplinite
condițiile pentru a
evalua starea de
conservare a speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2297 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A189 Gelochelidon nilotica
Pescăriță râzătoare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

”x” – necunoscută

mărimii populaţiei
Raportul dintre

”<” – mai mic

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

”U1” – inadecvate

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

”0” - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
C.7

a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
1933

în viitor
Perspectivele
C.8

”x” – necunoscută

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

”X” – necunoscute

Perspectivele
speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 2298 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
Sub VRSF

= stabil

Sub VRSF

Rele

Tabel nr. 2299 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.5 este
inadecvat

Tabel nr. 2300 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Perspectivele speciei din punct
de vedere al habitatului sunt

1934

necunoscute

Nr
A.1.

Tabel nr. 2301 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A189 Gelochelidon nilotica
Pescăriță râzătoare

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
D.4.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.5.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.6.

Starea globală de

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.7.

Informaţii

Habitatul speciei (bancurile de nisip) din cauza fluctuații mari a

suplimentare

Dunării este foarte impredictibilă. De obicei bancurile de nisip
sunt disponibile începând din luna iunie, și suprafața lor crește cu
timpul până octombrie. Însă pot fi ani excepționali, când debitul
Dunării crește, inundă bancurile de nisip și distruge ponte speciilor
cuibăritoare.
Pe termen lung succesiunea naturală (sălcii, plop canadian, alte
specii invazive alohtone) afectează bancurile de nisip din punctul
de vedere al speciilor de păsări cuibăritoare pe sol.

Tabel nr. 2302 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul

A.16

este inadecvat

1935

Haematopus ostralegus
Tabel nr. 2303 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A130 Haematopus ostraleus
Scoicar
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).

Statut de prezenţă
A.2

temporală a
speciilor

A.3

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.

Mărimea

0 – 3 perechi

populaţiei speciei

5 – 20 de indivizi

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

mărimea

între 5 şi 150 de perechi. Atât efectivele, cât şi distribuția

populaţiei speciei

curentă a speciei sunt în declin.

în aria naturală

0–2%

protejată şi
mărimea
populaţiei
1936

naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
A.10

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
1937

populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"FV" - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
1938

punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2304 - 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

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de
starea

mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2305 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

Tipul populaţiei
A.2.

speciei în aria
naturală protejată

B.3

A130 Haematopus ostraleus
Scoicar
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.

Suprafaţa

55 ha (valorarea maximală care însă variabil în funcție de

habitatului speciei

cotele Dunării)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

1939

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

55 ha (valorarea maximală care însă variabil în funcție de

a habitatului speciei

cotele Dunării)

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" – necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei
B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;
1940

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2306 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2307 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
[B.3.] este suficient de mare dar tendința
actuală a suprafeței habitatului speciei

1941

[B.9]

este

habitatului

și

calitatea

aria

naturală

necunoscut
speciei

în

protejată [B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea pe termen lung a speciei

Tabel nr. 2308 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

A130 Haematopus ostraleus
Scoicar
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.
"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

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

1942

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele

C.9

"FV" - favorabile

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;

Tabel nr. 2309 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2310 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 2311 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele
speciei în viitor
[C.9.]

sunt

favorabile

1943

Nr
A.1.

Tabel nr. 2312 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A130 Haematopus ostraleus
Scoicar

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.

D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Cuibărește pe insule fără vegetație sau cu
vegetație rară, pe terase uscate de nisip și nămol, pe bănci de nisip,
dune, în mlaștini sărate, sărături, lagune de apă dulce, estuare,
delte, pe lacuri, râuri și mlaștini.

Tabel nr. 2313 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
este

B.15

nefavorabil-

inadecvat

Larus excubitor
Specia este absentă in sit.
1944

Conform Ordinului 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a
Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, Subcapitolul 6.1. :
"Evaluarea stării de conservare nu se justifică pentru toate speciile şi nu trebuie realizată
pentru:
........ - speciile cu prezenţă incertă, a căror prezenţă este nesigură, îndoielnică, dubioasă;”

Larus genei
Tabel nr. 2314 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A180 Larus genei
Pescăruș rozalb
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea
A.3

0 - 2 de indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

A.5

0–2%

mărimea
populaţiei speciei

1945

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea

1946

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"FV" - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

A.17

"0" - este stabilă,

conservare din
punct de vedere
al populaţiei
1947

speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2315 - 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.]

aproximativ

egală

este
cu

raportul dintre mărimea
populaţiei

de

referinţă

pentru starea favorabilă
şi

mărimea

populaţiei

actuale (A.10 ).

Tabel nr. 2316 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A180 Larus genei
Pescăruș rozalb

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile

habitatului speciei

de nisip pentru odihnă, 218 - 238 ha apa Dunării pentru

în aria naturală

hrănire)

protejată
B.4

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

1948

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile

a habitatului speciei

de nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"x" - necunoscut

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
B.12 Tendinţa actuală a
1949

calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"FV" - favorabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

Nu este cazul

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2317 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2318 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
1950

Favorabilă
Suprafața

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.3.]

este

suficient

de mare și

calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.11]

este

adecvată

Tabel nr. 2319 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A140 Larus genei
Pescăruș rozalb
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei

C.7

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,
1951

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
C.8

FV - favorabile,

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile,

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;

Tabel nr. 2320 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2321 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 2322 - 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

1952

Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale
și amenințările viitoare, nu
vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei
[C.10]

ȘI

perspectivele

speciei în viitor [C.9.] sunt
favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2323 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A180 Larus genei
Pescăruș rozalb

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"FV" - favorabilă,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a

suplimentare

fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit.

Tabel nr. 2324 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toți parametrii

1953

sunt favorabili

Larus melanocephalus
Tabel nr. 2325 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A176 Larus melanocephalus
Pescăruș cu cap negru
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea
A.3

0 - 10 de indivizi în pasaj

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România numărul estimat este de 50-300 de perechi

mărimea

cuibăritoare, iar în timpul migrației populația poate ajunge și la

populaţiei speciei

15.000-50.000 de indivizi.

în aria naturală

1954

protejată şi

0 – 0,1%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

A.10

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de

1955

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"FV" – favorabilă,

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă,

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
1956

Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2326 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Mărimea populației speciei
în aria naturală protejată
[A.3.]

este

aproximativ

egală cu raportul dintre
mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de

starea
mărimea

populaţiei actuale (A.10 ).

Tabel nr. 2327 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A176 Larus melanocephalus
Pescăruș cu cap negru
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria naturală pentru odihnă și/sau hrănire
protejată
Suprafaţa habitatului

B.3

speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile
de nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru
hrănire)

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

1957

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
B.6

habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile
de nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru
hrănire)

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a suprafeţei

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

adecvate a habitatului

această specie

speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"x" - necunoscut

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei
Calitatea datelor
B.13 privind tendinţa

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

actuală a calităţii
1958

habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

"FV" - favorabilă,

B.15 din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

Nu este cazul

conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2328 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2329 - 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
suficient
calitatea

[B.3.]
de

mare

este
și

habitatului

speciei în aria naturală

1959

protejată

[B.11]

este

adecvată

Tabel nr. 2330 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3

Specia
Tipul populaţiei speciei

A176 Larus melanocephalus
Pescăruș cu cap negru

în aria naturală protejată

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

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea

"≈" - aproximativ egal,

populaţiei de referinţă
C.4

pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din

C.5

FV - perspective bune

punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa

"≈" - aproximativ egal,

adecvată a habitatului
C.7

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din

C.8

FV - favorabile,

punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în

FV - favorabile,

viitor

C.10 Efectul cumulat al

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
1960

impacturilor asupra

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat

speciei în viitor

mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei; Este o specie
caracteristică zonelor umede, deschise, lagunare și de
coastă. Se adaptează ușor la diferite tipuri de habitat; în
migraţie apare în zone umede, lacuri, zone lagunare și de
coastă, dar și în zone agricole și pășuni. Este foarte gregar,
în special în timpul migrațiilor și al iernării. Este o specie
de coastă, foarte rar fiind văzută în largul mărilor.

Tabel nr. 2331 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2332 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 2333 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele
speciei în viitor
[C.9.]

sunt

favorabile

1961

Tabel nr. 2334 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

A176 Larus melanocephalus
Pescăruș cu cap negru

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.1.

Starea globală de

"FV" - favorabilă,

conservare a speciei
D.2.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.3.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.4.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a

suplimentare

fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit.

Tabel nr. 2335 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți

parametrii

sunt favorabili

Larus canus
Tabel nr. 2336 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A182 Larus canus
Pescăruș sur
A.1

Specia

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
1962

Statut de prezenţă
A.2

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).
Populație care doar iernează în aria naturală protejată;

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

10 - 100 de indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

În România numărul estimat este de 15.000 – 30.000 de

mărimea

exemplare în pasaj.

populaţiei speciei
A.5

în aria naturală

0 – 0,1 %

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

1963

Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
1964

tendinţei actuale a magnitudinea tendinței actuale.
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
A.14

mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

nu există date privind structura populației.

"FV" - favorabilă,

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

"0" - este stabilă,

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 2337 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei este
favorabilă

1965

Tabel nr. 2338 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A182 Larus canus
Pescăruș sur

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile

habitatului speciei

de nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării:

a habitatului speciei

5 - 55 bancurile de nisip pentru odihnă, 218 - 238 ha apa

în aria naturală

Dunării pentru hrănire)

protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

B.8

"x" - necunoscut

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
1966

habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"FV" - favorabilă,

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

Nu este cazul

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
1967

Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2339 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2340 - 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
suficient

[B.3.]
de

calitatea

este
și

mare

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.11]

este

adecvată

Tabel nr. 2341 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A182 Larus canus
Pescăruș sur
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3
C.4

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,
1968

mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile,

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile,

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;

Tabel nr. 2342 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

1969

Tabel nr. 2343 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 2344 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Nefavorabilă - rea Necunoscută
perspectivele

speciei

în viitor [C.9.] sunt
favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2345 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A182 Larus canus
Pescăruș sur

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"FV" - favorabilă,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a

suplimentare

fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice este stabilă la nivel de sit.

Tabel nr. 2346 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
1970

Favorabilă
Toți

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

parametrii

sunt favorabili

Netta rufina
Tabel nr. 2347 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A058 Netta rufina
Rață cu ciuf
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca fiind aproape
amenințată (near threatened - NT).

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea
A.3

0 – 2 indivizi în iernare

populaţiei speciei
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

Pe baza ultimelor date publicate, populaţia din ţară a fost

mărimea

apreciată la 500 - 2500 de perechi cuibăritoare, iar populația

1971

populaţiei speciei

care iernează este de 7000-15000 de exemplare. Efectivele

în aria naturală

speciei sunt în scădere.

protejată şi

0 – 0,05%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,
1972

mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populație

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere
1973

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2348 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în aria
naturală protejată [A.3.] este mai
aproximativ egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2349 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A058 Netta rufina
Rață cu ciuf

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile

habitatului speciei

de nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

1974

Suprafaţa reevaluată

Nu este cazul

a habitatului speciei
B.5

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile

a habitatului speciei

de nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă,

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei
1975

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare "FV" - favorabilă,
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

conservare din

"0" - este stabilă

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2350 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
"0" - stabilă,

0/0

Tabel nr. 2351 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Toți

parametrii

sunt favorabili

1976

Tabel nr. 2352 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A058 Netta rufina
Rață cu ciuf

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă,

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

"FV" - favorabile,

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"FV" - favorabile,

speciei în viitor

C.10 Efectul cumulat al

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
1977

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;

Tabel nr. 2353 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2354 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.8

este favorabil

Tabel nr. 2355 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele
speciei în viitor
[C.9.]

sunt

favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2356 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A058 Netta rufina
Rață cu ciuf

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.
1978

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă,

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

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

Tabel nr. 2357 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Paramtrul A.16 este
nefavorabil

–

inadecvat

Oriolus oriolus
Tabel nr. 2358 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A337 Oriolus oriolus
Grangur
A.1

Specia

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

1979

naturale, a florei şi faunei sălbatice (Anexa 4B), aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
2. Cartea Roșie a vertebratelor din România - Conform listei
IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least concern
- LC).
3. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice
şi a habitatelor naturale din Europa - Anexa II.
4. Legea

407/2006, cu modificările și completările

ulterioare.

A.2

Statut de

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

prezenţă

naturală protejată pentru reproducere);

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

23-35 perechi cuibăritoare

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

Medie – date obținute pe baza extrapolării

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

Populația din România se estimează a fi cuprinsă între

mărimea

130.000 și 300.000 de perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei 0 – 0,05%
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

A.6

nesemnificativ.

populaţiei speciei
în aria naturală

1980

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
A.7

estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea

23 – 35 perechi

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a

apreciere a

apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității

mărimii

ideale a speciei

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale

A.11

Tendinţa actuală

”0” - stabilă
1981

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale

estima magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de ”0” - stabilă
conservare din

A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei
1982

Tabel nr. 2359 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Mărimea populației speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este
mai mică decât mărimea populației
de

referință

Favorabilă

pentru

în

aria

starea
naturală

protejată [A.8.] sau [A.10.]

Tabel nr. 2360 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A337 Oriolus oriolus
Grangur

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

210 ha (pădurile de pe ostrov)

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

210 ha (pădurile de pe ostrov)

1983

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

a habitatului speciei

habitatelor.

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

”0” - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
1984

habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

”0” – este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2361 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2362 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața habitatului
speciei

în

aria

naturală

protejată [B.3.] este suficient
de mare și tendința actuală a
suprafeței habitatului speciei
[B.9]

este

stabilă

sau

în

1985

creștere
ȘI Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supraviețuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 2363 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A337 Oriolus oriolus
Grangur

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere);

naturală rotejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

”FV” – perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

”0” – stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
C.7

a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
1986

în viitor
Perspectivele

”FV” - favorabile

speciei din punct de

C.8

vedere al
habitatului speciei
Perspectivele

C.9

”FV” - favorabile

speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Scăzut

-

impacturile,

respectiv

presiunile

actuale

și

amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
nesemnificativ

asupra

speciei,

neafectând

semnificativ

viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 2364 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2365 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 2366 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Perspectivele speciei pe termen
lung sunt favorabile

1987

Tabel nr. 2367 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

A337 Oriolus oriolus
Grangur

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
D.3.Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

”0” - stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Specia se află într-o stare favorabilă de conservare. În cazul în care

suplimentare

sunt implementate măsurile de conservare propuse, considerăm că
sunt perspective semnificative ca supraviețuirea speciei în sit să fie
asigurată pe termen lung.

Tabel nr. 2368 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametri
sunt favorabili

Oxyura leucocephala
Tabel nr. 2369 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

A071 Oxyura leucocephala
Rață cu cap alb

1988

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca preocupare critică
(Endangered- EN).
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire

speciilor
Mărimea
A.3

0 – 1 indivizi în pasaj și iernare

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

referitoare la

datelor obținute prin măsurători parțiale;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația care iernează este estimată la 5 - 10

mărimea

exemplare, iar în timpul pasajelor se pot observa între 10 și 80

populaţiei speciei

de exemplare. Atât efectivele, cât şi distribuția curentă a

în aria naturală

speciei sunt în declin.

protejată şi

0–2%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

nesemnificativă

populaţiei speciei
A.6

în aria naturală
protejată
comparata cu

1989

mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
1990

actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2370 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
1991

Mărimea

populației

speciei în aria naturală
protejată

[A.3.]

aproximativ

egală

este
cu

Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
şi

mărimea

populaţiei

actuale (A.10)

Tabel nr. 2371 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A071 Oxyura leucocephala
Rață cu cap alb

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată

B.3

Suprafaţa habitatului

218 – 238 ha (suprafața apei Dunării din rezervație, variabil

speciei în aria

în funcție de cotele fluviului)

naturală protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată a Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

B.5

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de
management anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a

218 – 238 ha (suprafața apei Dunării din rezervație, variabil

habitatului speciei în

în funcție de cotele fluviului)

aria naturală protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a suprafeţei

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

adecvate a habitatului

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii
1992

speciei în aria

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

naturală protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" - necunoscută

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă - date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

Rea

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă,

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

B.15 din punct de vedere al
habitatului speciei
1993

Tendinţa stării de
B.16

conservare din punct

"0" - este stabilă,

de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2372 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2373 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Calitatea habitatului în sit,
nu este favorabilă pentru
această specie

Tabel nr. 2374 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A071 Oxyura leucocephala
Rață cu cap alb
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre

C.4

"≈" - aproximativ egal

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
de referinţă pentru
1994

starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

X – perspective necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

U1 - nefavorabile - inadecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

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;

Tabel nr. 2375 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
Necunoscute

= (stabil)

X (necunoscute)

Necunoscute

1995

Tabel nr. 2376 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.8 este
nefavoravilinadecvat

Tabel nr. 2377 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt "U1" - nefavorabile –
inadecvate.

Nr
A.1.

Tabel nr. 2378 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A071 Oxyura leucocephala
Rață cu cap alb

A.2.

D.3.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru

naturală protejată

migrație.Densități însemnate în migrație.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

odihnă

și/sau

hrănire

Densități

însemnate

în

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării globale "0" - este stabilă
de conservare a
speciei

D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului și a cuibăritului a fost estimată pe baza

1996

aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel, suprafața totală a
habitatelor este stabilă la nivel de sit. În România majoritatea
observaţiilor din perioada de pasaj și din timpul iernilor provin
din zona lacurilor litorale (cu grad diferit de salinitate).

Tabel nr. 2379 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Toți parametrii sunt "U1" nefavorabili - inadecvați

Passer hispaniolensis
Specia este absentă in sit.
Conform Ordinului 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a
Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, Subcapitolul 6.1. : "Evaluarea stării
de conservare nu se justifică pentru toate speciile şi nu trebuie realizată pentru: ........ speciile cu prezenţă incertă, a căror prezenţă este nesigură, îndoielnică, dubioasă;"

Pelecanus onocrotalus
Tabel nr. 2380 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A019 Pelecanus onocrotalus
Pelican comun
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată ca fiind aproape amenințat
(Near threatened - NT

Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire

speciilor
A.3

Mărimea

100 - 200 de indivizi în pasaj
1997

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată la 4100-4500

mărimea

de perechi. În timpul migrației efectivele din țara noastră sunt

populaţiei speciei

cuprinse între 12.000 și 20.000 de indivizi, iar peste iarnă pot

în aria naturală

să rămână între 10 și 50 de indivizi.

protejată şi

0–2%

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Semnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

populaţiei de

populația de referință.

referinţă pentru

1998

starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
1999

A.15

Structura

nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2381 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă -Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Mărimea populației speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
este aproximativ egală cu
raportul

dintre

mărimea

populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale

Tabel nr. 2382 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A019 Pelecanus onocrotalus

2000

Pelican comun

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile

habitatului speciei

de nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile

a habitatului speciei

de nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

suprafeţei
2001

habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

medie

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
2002

Tabel nr. 2383 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2384 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare și
tendința actuală a suprafeței
habitatului speciei [B.9] este
stabile ȘI calitatea habitatului
speciei

în

aria

naturală

protejată [B.11] este medie.

Tabel nr. 2385 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A019 Pelecanus onocrotalus
Pelican comun
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
2003

Perspectivele
C.5

U1 - perspective inadecvate

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

U1 - nefavorabile - inadecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

"U1" - nefavorabile - inadecvate,

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;

Tabel nr. 2386 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

= (stabil)

= (stabil)

Bune

Tabel nr. 2387 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate

2004

Ambii

parametrii

sunt nefavorabili inadecvați

Tabel nr. 2388 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei în
viitor

[C.9.]

sunt

nefavorabile - inadecvate

Nr
A.1.

Tabel nr. 2389 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A019 Pelecanus onocrotalus
Pelican comun

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit.Specia preferă habitatele acvatice dulcicole,
dar și în lagune de coastă, delte și estuare.

2005

Tabel nr. 2390 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți parametrii sunt
nefavorabiliinadecvați

Rallus aquaticus
Tabel nr. 2391 - 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:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere);

speciilor
Mărimea
A.3

1 – 3 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bune - estimări robuste

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată la circa
2006

mărimea

11.500-23.000 de perechi.

populaţiei speciei

0,0087 – 0,0130 Nesemnificativ

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea

5 – 10 perechi

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul.

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

2007

Raportul dintre

”<” – mai mic

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”U1” – nefavorabilă – inadecvata

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de

”0” – este stabilă

conservare din
2008

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2392 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea populației este
mai mică decât mărime
poulației de referință
(A.10).

Tabel nr. 2393 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A118 Rallus aquaticus
Cârstel de baltă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

65 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată Nu este cazul

2009

a habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

65 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

Rea

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă

speciei
B.13 Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără
2010

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

"0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

”U2” – nefavorabilă - rea

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2394 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2395 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrul

B.11

2011

este în stare rea.

Tabel nr. 2396 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria

A118 Rallus aquaticus
Cârstel de baltă
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

Nu este cazul

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

U1 – perspective rele

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

"U1” – nefavorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
2012

C.9

Perspectivele

”U1” – nefavorabile

speciei în viitor
Efectul cumulat al

Nu este cazul

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 2397 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
Acelaşi cu VRSF

=

=

bune

Tabel nr. 2398 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C.5 este în
stare rea

Tabel nr. 2399 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Parametrul C.9 este ”U1” –
nefavorabil.

Nr
A.1.

Tabel nr. 2400 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A118 Rallus aquaticus
Cârstel de baltă

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
2013

D.3.

Starea globală de

”U2” – nefavorabilă - rea

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

”U2” – nefavorabilă - rea

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii a

suplimentare

fost estimată pe baza aerofotogramelor și hărților satelitare, astfel,
suprafața totală a habitatelor acvatice, în special a stufărișului este
stabilă la nivel de sit. Este o pasăre care are nevoie de zone
nămoloase, arătând o preferință pentru habitate acvatice stătătoare
sau lent curgătoare, cu un nivel al apei cuprins între 5 şi 30 cm
adâncime, care sunt înconjurate de un brâu de vegetație acvatică
deasă, emergentă sau submergentă. S-a observat că specia
manifestă preferință pentru habitate mozaicate cu zone de uscat şi
copaci în detrimentul unei zone umede mai mari.

Tabel nr. 2401 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii B.15 și C.9 sunt
în stare ”U2” – nefavorabilă
- rea

Sterna caspia
Tabel nr. 2402 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A190 Sterna caspia
A.1

Specia

Pescăriță mare
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și
2014

a Consiliului, privind conservarea păsărilor
sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).

A.2

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

temporală a

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea populaţiei
A.3

1 – 5 indivizi

speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor

Medie – date obținute pe baza extrapolării

referitoare la
A.4

populaţia speciei din
aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Efectivul estimat în țara noastră este de 500 – 5000 de

mărimea populaţiei

exemplare în migrație.

speciei în aria

0 – 1%

naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei

nesemnificativ

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată

A.7

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

a populaţiei estimate protejată se face pentru prima dată.
în planul de
2015

management
anterior
Mărimea populaţiei

1 – 5 indivizi în migrație

de referinţă pentru
A.8

starea favorabilă în
aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-

apreciere a mărimii

a apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a

populaţiei de

densității ideale a speciei

referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei

mărimii populaţiei

speciei.

speciei exprimată
2016

prin calificative
A.15

Structura populaţiei

Nu există date privind structura populației

speciei
Starea de conservare ”x” - necunoscută

A.16

din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

A.18

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 2403 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Starea de conservare
este necunoscută

Tabel nr. 2404 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A190 Sterna caspia
Pescăriță mare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

2.238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55

habitatului speciei

bancurile de nisip, pentru odihnă, 218 - 238 ha, apa Dunării

în aria naturală

pentru hrănire)

protejată
2017

Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

238 ha (variabil în funcție de cotele Dunării: 5 - 55 bancurile

a habitatului speciei

de nisip pentru odihnă,218 - 238 ha apa Dunării pentru

în aria naturală

hrănire)

protejată

B.7

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

a habitatului speciei

habitatelor.

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

“x” – necunosctă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului medie
speciei în aria
2018

naturală protejată
Tendinţa actuală a

“x” – necunosctă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

”0” – este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2405 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
x (necunoscută)

2019

Tabel nr. 2406 - 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
conservare

de
este

favorabilă

Tabel nr. 2407 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A190 Sterna caspia
Pescăriță mare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

”x” – necunoscută

mărimii populaţiei
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

”FV” – perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

”0” – stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

C.7

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa

2020

habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
C.8

”x” – necunoscută

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele

”X” – necunoscute

speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Scăzut

-

impacturile,

respectiv

presiunile

actuale

și

amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
nesemnificativ

asupra

speciei,

neafectând

semnificativ

viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 2408 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2409 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul

C.85

este favorabil

Tabel nr. 2410 - 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

2021

Perspectivele speciei în
viitor sunt necunoscute

Tabel nr. 2411 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A190 Sterna caspia
Pescăriță mare

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

”x” – necunoscută

conservare a
speciei
D.4.

Tendinţa stării

”0” – este stabilă

globale de
conservare a
speciei
D.5.

Starea globală de

"X" - nu există date pentru a putea stabili că starea globală de

conservare

conservare nu este în nici într-un caz favorabilă.

necunoscută
D.6.

Informaţii

Habitatul speciei (bancurile de nisip) din cauza fluctuații mari a

suplimentare

Dunării este foarte impredictibilă. De obicei bancurile de nisip
sunt disponibile începând din luna iunie, și suprafața lor crește cu
timpul până octombrie. Însă pot fi ani excepționali, când debitul
Dunării crește, inundă bancurile de nisip și distruge ponte speciilor
cuibăritoare.
Pe termen lung succesiunea naturală (sălcii, plop canadian, alte
specii invazive alohtone) afectează bancurile de nisip din punctul
de vedere al speciilor de păsări cuibăritoare pe sol.

Tabel nr. 2412 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

2022

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
Parametrii A.16 – și C. 9
sunt necunoscuți

Strix aluco
Tabel nr. 2413 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A219 Strix aluco
Huhurez mare
Statut de protecţie:
A.1

Specia

Statut de
A.2

1. Legea
407/2006, cu modificările și completările
ulterioare
2. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC
3. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa - Anexa II
4. Legea 69/1994 privind comerţul internaţional cu specii
sălbatice de faună si floră pe cale de dispariţie
(CITES) – Anexa II.
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

prezenţă
temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

1 – 2 perechi cuibăritoare

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

referitoare la

măsurători prin eșantionare;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În

România

mărimea

cuibăritoare.

se

afla

cca

20.000-60.000

de perechi

populaţiei speciei 0 – 0,1%
2023

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
A.7

estimate în
planul de
management
anterior
Mărimea

1 -2 perechi cuibăritoare

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a

apreciere a

apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității

mărimii

ideale a speciei

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal
2024

mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale

estima magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”x” - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din
2025

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.18

Starea de

"XX" - nu există date suficiente pentru a putea stabili că

conservare

starea de conservare din punct de vedere al populației speciei

necunoscută din

nu este în nici într-un caz favorabilă.

punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2414 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
nu

există

date

suficiente

Tabel nr. 2415 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A219 Strix aluco
Huhurez mare
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată

B.3

Suprafaţa

245 ha (210 ha pădure pentru cuibărire – hrănire + 35 ha

habitatului speciei

salicet pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei

2026

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

245 ha (210 ha pădure pentru cuibărire – hrănire + 35 ha

a habitatului speciei

salicet pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.7

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

a habitatului speciei

habitatelor.

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

”0” - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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
B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;
2027

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”0” - stabilă

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

”0” – este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2416 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2417 - 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

2028

[B.3.] este suficient de mare și
tendința

actuală

habitatului

a

speciei

suprafeței
[B.9]

este

stabilă sau în creștere
ȘI
Calitatea habitatului
speciei în aria naturală protejată
[B.11]

este

adecvată

pentru

supraviețuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 2418 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A219 Strix aluco
Huhurez mare
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

”FV” – perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

”0” – stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

C.7

Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal
2029

suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
C.8

”FV” - favorabile

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele

”FV” - favorabile

speciei în viitor
Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale și
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

amenințările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
nesemnificativ asupra speciei, neafectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 2419 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2420 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 2421 - 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 Necunoscută
2030

inadecvată

rea

Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale și
amenințările

viitoare, nu vor

avea în viitor un
efect semnificativ
asupra

speciei

ȘI

[C.10]

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr
A.1.

Tabel nr. 2422 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A219 Strix aluco
Huhurez mare

A.2.

Tipul populaţiei

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată
D.3.

Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

”0” - 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.

Tabel nr. 2423 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

2031

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Parametrii B.15 și
C.9 sunt favorabili

Sturnus roseus
Specia este absentă in sit.
Conform Ordinului 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a
Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, Subcapitolul 6.1. : "Evaluarea stării
de conservare nu se justifică pentru toate speciile şi nu trebuie realizată pentru: ........ speciile cu prezenţă incertă, a căror prezenţă este nesigură, îndoielnică, dubioasă;"

Upupa epops
Tabel nr. 2424 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A232 Upupa epops
Pupăza
Statut de protecţie:

A.1

A.2

Statut de prezenţă

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
2. Cartea Roșie a vertebratelor din România - Conform listei
IUCN este încadrată cu preocupare minimă (Least concern LC).
3. Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare
4. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice şi a
habitatelor naturale din Europa - Anexa II.
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru

temporală a

odihnă și/sau hrănire.

Specia

speciilor
Mărimea populaţiei
A.3

0 – 1 perechi cuibăritoare

speciei în aria
naturală protejată

A.4

Calitatea datelor

Medie – date obținute pe baza extrapolării

referitoare la
2032

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Efectivul estimat în țara noastră este de 20.000 – 40.000 de perechi

mărimea populaţiei

cuibăritoare.

speciei în aria

0%

naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei

nesemnificativ

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
a populaţiei

A.7

face pentru prima dată.

estimate în planul
de management
anterior
Mărimea populaţiei

0 – 1 perechi cuibăritoare

de referinţă pentru
A.8

starea favorabilă în
aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a apreciat

apreciere a mărimii

pe baza suprafeței habitatelor adecvate

populaţiei de

speciei

și a densității ideale a

referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

A.10 mărimea populaţiei
de referinţă pentru
2033

starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

”0” – stabilă

A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a

tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

A.14 mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.15

Structura populaţiei Nu există date privind structura populației
speciei
Starea de

A.16

”U2” – nefavorabilă - rea

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
2034

populaţiei

Tabel nr. 2425 - 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

Tabel nr. 2426 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A232 Upupa epops
Pupăza

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria naturală

pentru odihnă și/sau hrănire.

rotejată

B.3

Suprafaţa habitatului

0 ha (Habitatul preferat de această specie nu este prezentă în

speciei în aria naturală

rezervația naturală.)

protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a

0 ha (Habitatul preferat de această specie nu este prezentă în

habitatului speciei în

rezervația naturală.)

aria naturală protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a suprafeţei

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

adecvate a habitatului

această specie

speciei în aria naturală
protejată

2035

Raportul dintre

”≈" - aproximativ egal (0 ha)

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

B.11

Rea (inexistentă)

speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a

B.12

"0" - stabilă

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”0” – stabilă

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

B.15

”U2” – nefavorabilă - rea

din punct de vedere al
habitatului speciei

B.16

Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

conservare din punct
2036

de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2427 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

Tabel nr. 2428 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Specia

nu

are

habitat adecvat în
aria protejată

Tabel nr. 2429 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A232 Upupa epops
Pupăza

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
2037

viitoare a speciei
Perspectivele speciei
C.5

U2 – perspective rele

din punct de vedere
al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi

C.7

suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
C.8

"U2” – nefavorabile - rele

din punct de vedere
al habitatului speciei
Perspectivele speciei

C.9

”U2” – nefavorabile - rele

în viitor
Efectul cumulat al

C.10

Nu este cazul

impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 2430 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu VRSF

=

=

rele

Tabel nr. 2431 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Perspectivele
Perspectivele
Perspectivele
Perspectivele speciei
speciei în viitor

speciei în viitor

speciei în viitor
Ambii

în viitor

parametri

sunt răi

2038

Tabel nr. 2432 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt nefavorabile - rele

Nr
A.1.

Tabel nr. 2433 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A224 Upupa epops
Pupăza

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
D.3. Starea globală de

”U2” – nefavorabilă - rea

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

”0” – este stabilă

globale de conservare
a speciei
D.5.

Starea globală de

Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Specia nu are habitat în sit.

Prezența sa pe lista de specii a

suplimentare

rezervației indică date eronate, îndoielnice din trecutul îndepărtat
sau o structură de habitate din trecut diferită de cea de azi..

Tabel nr. 2434 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toți cei trei parametrii sunt
nefavorabili- răi

2039

Vanellus vanellus
Tabel nr. 2435 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A142 Vanellus vanellus
Nagâț
Statut de protecţie:

A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice,
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).

Statut de prezenţă
A.2

temporală a
speciilor

A.3

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire. Densități însemnate în migrație.

Mărimea

0 – 2 perechi

populaţiei speciei

20 – 50 de indivizi

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

Populația din România este evaluată la 65.000- 150.000 de

mărimea

perechi şi este considerată în scădere.

populaţiei speciei
A.5

în aria naturală

0–1%

protejată şi
mărimea
populaţiei
2040

naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nu este cazul

reevaluată a
A.7

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
A.10

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
2041

populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

nu există date privind structura populației.

populaţiei speciei
Starea de

"FV" - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
2042

punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2436 - 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

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de

starea
mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2437 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

Tipul populaţiei
A.2.

speciei în aria
naturală protejată

B.3

A142 Vanellus vanellus
Nagâț
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.

Suprafaţa

55 ha (valorarea maximală care însă variabil în funcție de

habitatului speciei

cotele Dunării)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

2043

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

55 ha (valorarea maximală care însă variabil în funcție de

a habitatului speciei

cotele Dunării)

în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

La aprecierea suprafeței adecvate a fost luat în considerare

apreciere a

suprafața totală din sit a tipurilor de habitate preferate de

suprafeţei adecvate

această specie (au fost folosite imagini satelitare, fotografii

a habitatului speciei

aeriene și verificări și delimitări în teren a habitatelor.)

în aria naturală
protejată
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"x" – necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eșantionare;

actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului

"0" - stabilă,

speciei
B.13

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără

privind tendinţa

măsurători prin eşantionare;
2044

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

0" - stabilă

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

"U1" - nefavorabilă - inadecvată

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

conservare din

"0" - este stabilă,

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2438 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2439 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
[B.3.] este suficient de mare
dar

tendința

actuală

a

2045

suprafeței habitatului speciei
[B.9]

este

necunoscut

și

calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supraviețuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 2440 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3

Specia

A142 Vanellus vanellus
Nagâț

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
Tipul populaţiei speciei naturală protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
în aria naturală protejată
protejată pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate
în migrație.
Tendinţa viitoare a
"0" - stabilă,
mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal,

mărimea populaţiei de
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă,

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal,

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
2046

suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
C.8

FV - favorabile

din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în

"FV" - favorabile

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;

Tabel nr. 2441 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă
Valoarea actuală a
valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
parametrului
La fel cu VRSF

=

=

Bune

Tabel nr. 2442 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

sunt favorabili

Tabel nr. 2443 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele
speciei în viitor
[C.9.]

sunt

favorabile

2047

Nr
A.1.

Tabel nr. 2444 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A142 Vanellus vanellus
Nagâț

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire Densități însemnate în migrație.

D.3.

Starea globală de

"U1" - nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Tendința actuală a suprafeței habitatelor necesare acestei specii în

suplimentare

timpul pasajului a fost estimată pe baza aerofotogramelor și
hărților satelitare, astfel, suprafața totală a habitatelor acvatice este
stabilă la nivel de sit. Specie de coastă, poate fi găsită pe țărmuri
întinse şi nisipoase, pe malul apelor încet curgătoare sau pe malul
lacurilor, dar şi în mlaştini, în special în timpul migrației.

Tabel nr. 2445 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrul
B.15 este nefavorabil –
inadecvat

2048

6.1.3.4 ROSPA0055 Lacul Gălățui
Tachybaptus ruficollis
Tabel nr. 2446 - 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,
A.1

Specia

- 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 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
Mărimea
A.3

0-2 perechi

populaţiei speciei
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

2049

mărimea

între 6.000 şi 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
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
Mărimea

0-2 p

populaţiei de
A.8

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

2050

Raportul dintre

"< " – mult mai mic

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

x- necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
2051

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2447 - 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

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de
starea

mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2448 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A0004 Tachybaptus ruficollis Corcodel mic

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

2052

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

a habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
B.12 Tendinţa actuală a

"0" - stabilă
2053

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2449 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2450 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
2054

Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

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

Tabel nr. 2451 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A0004 Tachybaptus ruficollis Corcodel mic

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

necunoscută

mărimii populaţiei
Raportul dintre

" < " – mai mică

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

perspective nefavorabile- inadecvate

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

C.7

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
2055

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele

C.9

U1- perspective nefavorabile- inadecvate

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;

Tabel nr. 2452 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
0 -2 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

inadecvate

VRSF)

Tabel nr. 2453 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
(C5 și C8) sunt
favorabili.

2056

Tabel nr. 2454 - 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

Nr

Tabel nr. 2455 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A0004 Tachybaptus ruficollis Corcodel mic

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere

naturală protejată
D.11. Starea globală de

U1- perspective nefavorabile- inadecvate

conservare a speciei
D.12. Tendinţa stării

" < " – în scădere, negativă

globale de
conservare a speciei
D.13. Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.14. Informaţii
suplimentare

Tabel nr. 2456 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul C9 este
U1 - nefavorabilinadecvat

Podiceps cristatus
Tabel nr. 2457 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
2057

Nr

Parametru

Descriere
A005 Podiceps cristatus
Corcodel mare
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 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
Mărimea
A.3

15-30 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 15.000 şi 30.000 de perechi.

populaţiei speciei
A.5

în aria naturală

0 – 2 (Clasa C)

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea

Nesemnificativă
2058

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"< " – mai mică

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

A.11

Tendinţa actuală

x – necunoscută
2059

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei
2060

Tabel nr. 2458 - 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

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de
starea

mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2459 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A005 Podiceps cristatus
Corcodel mare

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

2061

B.6

Suprafaţa adecvată

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

a habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14 Tendinţa actuală

”x” – necunoscută
2062

globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2460 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2461 - 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

2063

stabile. Calitatea habitatului
speciei

în

aria

naturală

protejată [B.11] este adecvată
pentru

supraviețuirea

pe

termen lung a speciei

Tabel nr. 2462 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

B.2.

Specia

A005 Podiceps cristatus
Corcodel mare

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"<" – mai mică

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

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
2064

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2463 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
15-30 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2464 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2465 - 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

2065

favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2466 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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.

Tabel nr. 2467 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Phalacrocorax carbo
Tabel nr. 2468 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
2066

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
A.1

Specia

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).

A.2

A.3

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire. Sunt întâlnite densități însemnate

speciilor

în migrație.

Mărimea

30-300 i

populaţiei speciei
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

mărimea

între 12.000

populaţiei speciei

între 10.000 și 20.000 de indivizi.

în aria naturală

0 – 2 (Clasa C)

şi 20.000 de perechi. În pasaj se pot observa

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei

2067

în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei estimate
în planul de
management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

populaţiei de

estima populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă în
aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
A.9

mărimii populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

x - necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei

2068

Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

Nu există date privind structura populației

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 2469 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată

2069

Toți parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 2470 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

B.3

Specia

A017 Phalacrocorax carbo
Cormoran mare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire. Sunt întâlnite densități însemnate

naturală protejată

în migrație.

Suprafaţa

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

B.8

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

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 (hrănire).

Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal
2070

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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 conservare „FV” - favorabilă
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
B.16

Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

conservare din
2071

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din

B.17

punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2471 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2472 - 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

Tabel nr. 2473 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3

Specia

1A017 Phalacrocorax carbo
Cormoran mare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire. Sunt întâlnite densități însemnate

naturală protejată

în migrație.

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă
2072

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2474 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre
Valoarea actuală a
viitoare a valoarea VRSF
Perspective
parametrului
parametrului
şi valoarea

2073

viitoare a
parametrului
=/> (la
30-300 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2475 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2476 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2477 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

1200 Phalacrocorax carbo
Cormoran mare

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire. Sunt întâlnite densități însemnate în

naturală protejată

migrație.

D.3. Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de

2074

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.

Tabel nr. 2478 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii

A.16,

B.15 și C.9 sunt
favorabili

Pelecanus crispus
Tabel nr. 2479 - 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:
-

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
A.1

Specia

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare - Anexa 3.
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
Anexa 2
- Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia Română,

2075

2005)
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice (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 12
- 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
Statut de prezenţă Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea
A.3

0-30 indivizi

populaţiei speciei
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 la 240-330 de

mărimea

perechi. În timpul migrației efectivele din țara noastră sunt

populaţiei speciei

cuprinse între 900 și 1.800 de indivizi, iar peste iarnă pot să

în aria naturală

rămână între 100 și 800 de indivizi.

protejată şi

0 – 2 (Clasa C)

2076

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

A.10

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
referinţă pentru

2077

starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.18

Starea de

Nu este cazul.
2078

conservare
necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2480 - 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

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de

starea
mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2481 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A020 Pelecanus crispus
Pelican creţ

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

2079

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

a habitatului speciei

Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor

în aria naturală

habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației

protejată

descris (hrănire).

Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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
B.13 Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
2080

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2482 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2483 - 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

2081

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

Tabel nr. 2484 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A020 Pelecanus crispus
Pelican creţ

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
2082

suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2485 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
30-300 i

=/> (la
= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2486 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 2487 - 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

2083

Perspectivele speciei în
viitor sunt favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2488 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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.

Tabel nr. 2489 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii

A.16,

B.15 și C.9 sunt
favorabili

Botaurus stellaris
Tabel nr. 2490 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
2084

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.

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.
- 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
A.3

2-6 perechi

populaţiei speciei
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

Pe baza ultimelor studii, populația din România a fost apreciată
2085

mărimea

la 1.000-5.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

2086

Raportul dintre

"<" – mai mică

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
2087

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2491 - 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)

Tabel nr. 2492 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A021 Botaurus stellaris
Buhai de baltă

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

2088

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11 Calitatea habitatului

bună (adecvată)
2089

speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2493 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0
2090

Tabel nr. 2494 - 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

Tabel nr. 2495 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A021 Botaurus stellaris
Buhai de baltă

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"<" – mai mică

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele

FV - perspective bune

speciei din punct de

2091

vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2496 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
2-6 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2497 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate

2092

Ambii

parametrii

(C.5 și C.8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2498 - 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

Tabel nr. 2499 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

A021 Botaurus stellaris
Buhai de baltă

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

”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.

Tabel nr. 2500 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
2093

Nefavorabilă -

Favorabilă
Parametrii
B.15,

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A.16,

C.9

sunt

favorabili.

Ixobrychus minutus
Tabel nr. 2501 - 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:
- 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, Anexa 2,
la care România a aderat prin Legea nr. 13/ 1998
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice, ratificat prin Legea 89/2000
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
(Least concern - LC).

2094

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere

speciilor
Mărimea
A.3

20-30 perechi

populaţiei speciei
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 se estimează că populația cuibăritoare este

mărimea

cuprinsă între 10.000 și 15.000 perechi

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
2095

anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
2096

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2502 - 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)

2097

Tabel nr. 2503 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

B.2.

Specia

A022 Ixobrychus minutus
Stârc pitic

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

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

habitatului speciei

hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

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

a habitatului speciei

hrănire)

în aria naturală
protejată

B.7

B.8

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.

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
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
2098

habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
2099

Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2504 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2505 - 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

suprafeței

actuală

a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 2506 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A022 Ixobrychus minutus
Stârc pitic

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere

naturală protejată
2100

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
Perspectivele

C.9

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2507 - 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

viitoare a

valoarea VRSF

parametrului

şi valoarea
viitoare a
parametrului
=/> (la

20-30 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2508 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 2509 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2510 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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
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conservare a speciei
D.9.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.10. 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.

Tabel nr. 2511 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii

A.16,

B.15 și C.9 sunt
favorabili

Nycticorax nycticorax
Tabel nr. 2512 - 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
A.1

Specia

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
- 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
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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).
A.2

A.3

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

temporală a speciilor

protejată pentru odihnă și/sau hrănire

Mărimea populaţiei

10-20 i

speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri

referitoare la populaţia

complete

speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Efectivul estimat în țara noastră este de între 4.000 și

mărimea populaţiei

8.000de perechi cuibăritoare.

speciei în aria naturală

0 – 2 (Clasa C)

protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria naturală
A.6

protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

populaţiei estimate în

protejată se face pentru prima dată.

planul de management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei de

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

referinţă pentru starea

estima populația de referință.
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favorabilă în aria
naturală protejată
Metodologia de
A.9

Nu este cazul

apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
A.10

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei

A.13

Magnitudinea tendinţei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

actuale a mărimii

estima magnitudinea tendinței actuale.

populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea tendinţei

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

actuale a mărimii

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei

populaţiei speciei

speciei.

exprimată prin
calificative
A.15

Structura populaţiei

Nu există date privind structura populației

speciei
Starea de conservare din „FV” - favorabilă

A.16

punct de vedere al
populaţiei speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

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

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 2513 - 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

Tabel nr. 2514 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A023 Nycticorax nycticorax
Stârc de noapte

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

754.35 ha
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a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

a habitatului speciei

Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor

în aria naturală

habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației

protejată

descris (hrănire).

Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
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speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2515 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2516 - 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
speciei

în

protejată
suficient

habitatului
aria

naturală

[B.3.]
de

mare

este
iar

tendința actuală a suprafeței
habitatului

speciei

[B.9]
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este

stabile.

Calitatea

habitatului speciei în aria
naturală
este

protejată
adecvată

[B.11]
pentru

supraviețuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 2517 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A023 Nycticorax nycticorax
Stârc de noapte

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

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

FV - favorabile

speciei din punct de

C.8

vedere al habitatului
speciei
Perspectivele

C.9

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2518 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
10-20 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2519 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 2520 - 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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Tabel nr. 2521 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
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.

Tabel nr. 2522 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15 și C.9
sunt favorabili

Ardeola ralloides
Tabel nr. 2523 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

9A024 Ardeola ralloides
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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,
- 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
A.3

5-10 i

populaţiei speciei
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 populaţia cuibăritoare este estimată la 2.500-5.500

mărimea

de perechi. În timpul pasajelor pot fi observate în țara noastră
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populaţiei speciei

între 4.500 și 6.000 de exemplare.

în aria naturală

0 – 2 (Clasa C)

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal
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mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere
2114

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2524 - 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)

Tabel nr. 2525 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A024 Ardeola ralloides
Stârc galben

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
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habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
B.12

Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

calităţii habitatului
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speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2526 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2527 - 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

Tabel nr. 2528 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A024 Ardeola ralloides
Stârc galben

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
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Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2529 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
5-10 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2530 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili.
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Tabel nr. 2531 - 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
în

speciei

viitor

sunt

favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2532 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A024 Ardeola ralloides
Stârc galben

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
D.3. Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"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.

Tabel nr. 2533 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă
Parametrii

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A.16,

B.15 și C.9 sunt
favorabili

Egretta garzetta
Tabel nr. 2534 - 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 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,
- 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 cu preocupare minimă
(Least concern - LC).

A.2

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
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Mărimea
A.3

50-100 i

populaţiei speciei
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

mărimea

între 4.000 şi 8.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se

reevaluată a

face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

populaţiei de

populația de referință.
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referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea

A.13

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale a magnitudinea tendinței actuale.
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
A.14

mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
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calificative
A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2535 - 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.]

aproximativ

egală

este
cu

raportul dintre mărimea
populaţiei

de

referinţă

pentru starea favorabilă
şi

mărimea

populaţiei

actuale (A.10)
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Tabel nr. 2536 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A026 Egretta garzetta
Egretă mică
Populație permanentă (sedentară/rezidentă)

speciei în aria
naturală protejată

B.3

Suprafaţa

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

habitatului speciei

pentru odihnă și/sau hrănire.

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

B.8

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.

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
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
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habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2537 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2538 - 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

Tabel nr. 2539 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A026 Egretta garzetta
Egretă mică

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
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Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2540 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
2128

=/> (la
50-100 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2541 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 2542 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2543 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

2129

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.

Tabel nr. 2544 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii

A.16,

B.15 și C.9 sunt
favorabili

Egretta alba
Tabel nr. 2545 - 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
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.
89 din 10 mai 2000)
- Convenţia de la Berna – Legea nr. 13 din 11 martie 1993
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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
A.3

10-20 i

populaţiei speciei
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

mărimea

între 200 şi 370 de perechi. Pe teritoriul țării noastre iernează

populaţiei speciei

1.000 – 3.000 de indivizi. 0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
A.6

în aria naturală
protejată
comparata cu
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mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
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actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2546 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
2133

Mărimea

populației

speciei în aria naturală
protejată

[A.3.]

aproximativ

este

egală

cu

raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
actuale (A.10)

Tabel nr. 2547 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A027 Egretta alba
Egretă mare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14 speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
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calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2548 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2549 - 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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Tabel nr. 2550 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A027 Egretta alba
Egretă mare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2551 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
10-20 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2552 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2553 - 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
în

viitor

speciei
sunt

favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2554 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A027 Egretta alba
Egretă mare
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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.

Tabel nr. 2555 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii

A.16,

B.15 și C.9 sunt
favorabili

Ardea cinerea
Tabel nr. 2556 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A028 Ardea cinerea
Stârc cenuşiu
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 sălbatice si a habitatelor naturale din Europa,
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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

A.3

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

temporală a speciilor

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea populaţiei

30-60 i

speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor

A.4

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
populaţia speciei din
aria naturală protejată

A.5

Raportul dintre

În România populaţia cuibăritoare a fost apreciată la 4.500-

mărimea populaţiei

6.000 de perechi.

speciei în aria

0 – 2 (Clasa C)

naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

A.7

populaţiei estimate în

protejată se face pentru prima dată.

planul de
management anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
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aria naturală protejată
Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a mărimii
A.9

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.16

Nu există date privind structura populației

„FV” - favorabilă

din punct de vedere
al populaţiei speciei
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Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din punct

A.17

de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare

Nu este cazul.

necunoscută din

A.18

punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 2557 - 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.]
egală

este
cu

aproximativ

raportul

mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

favorabilă

şi

dintre
de
starea

mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2558 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A028 Ardea cinerea
Stârc cenuşiu

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

28 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
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Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2559 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 2560 - 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

Tabel nr. 2561 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A028 Ardea cinerea
Stârc cenuşiu

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
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Tendinţa viitoare a
C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2562 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
30-60 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2563 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii
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(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2564 - 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
în

speciei

viitor

sunt

favorabile

Tabel nr. 2565 - 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
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.

Tabel nr. 2566 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

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

Ciconia ciconia
Tabel nr. 2567 - 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
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare,
- Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare –
A.1

Specia

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.
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
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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
A.3

7 perechi

populaţiei speciei
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

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
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
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estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei
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Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii

A.14

populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura

A.15

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2568 - 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

referinţă

pentru

de

starea
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favorabilă

şi

mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2569 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A031 Ciconia ciconia
Barză albă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

B.8

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.

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
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suprafaţa adecvată a
habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.16 Tendinţa stării de

"0" - este stabilă
2153

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2570 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2571 - 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

Tabel nr. 2572 - 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

A031 Ciconia ciconia
Barză albă
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A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele
speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10

FV - favorabile

impacturilor asupra
speciei în viitor

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Tabel nr. 2573 - 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
7 perechi

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra
VRSF)

Bune

Tabel nr. 2574 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5 și
C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 2575 - 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.

Nr
A.1.

Tabel nr. 2576 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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
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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.

Tabel nr. 2577 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

Cygnus olor
Tabel nr. 2578 - 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
A.1

Specia

- 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
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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
A.3

0-1 perechi

populaţiei speciei
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

mărimea

între 3.000 şi 5.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
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reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"<" – mai mică

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.
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a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

negativă

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2579 - 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)

Tabel nr. 2580 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A036 Cygnus olor
Lebădă de vară

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

a habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.7

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.

a habitatului speciei

Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor
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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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

Starea de

„FV” - favorabilă

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

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2581 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2582 - 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

Tabel nr. 2583 - 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

A036 Cygnus olor
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Lebădă de vară

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

necunoscută

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Tabel nr. 2584 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Valoarea actuală a
parametrului

Perspective

parametrului
=/> (la
0 – 1 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2585 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2586 - 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

Tabel nr. 2587 - 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.

D.3.

Tipul populaţiei speciei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

în aria naturală protejată

naturală protejată pentru reproducere.

Starea globală de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată
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conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării globale

negativă

de conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare necunoscută
D.6.

Informaţii suplimentare

Tabel nr. 2588 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul

A16

este ”U1” – nefavorabil
- inadecvat

Anser albifrons
Tabel nr. 2589 - 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
A.1

Specia

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 1
- Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr.
89 din 10 mai 2000)
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- 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
A.3

500-1000 indivizi

populaţiei speciei
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 efectivele de iernare a speciei sunt cuprinsă între

mărimea

150.000 şi 280.000 de exemplare.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

A.6

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
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comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2590 - 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)

Tabel nr. 2591 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A041 Anser albifrons
Gârliță mare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

754.35 ha

a habitatului speciei
2170

în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

B.14 globală a
habitatului speciei
2171

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2592 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2593 - 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
speciei

în

protejată
suficient

habitatului
aria

naturală

[B.3.]
de

este

mare

iar

tendința actuală a suprafeței
habitatului
este

speciei

stabile.

[B.9]

Calitatea

2172

habitatului speciei în aria
naturală
este

protejată
adecvată

supraviețuirea

pe

[B.11]
pentru
termen

lung a speciei

Tabel nr. 2594 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A041 Anser albifrons
Gârliță mare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

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
2173

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2595 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
500-1000 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2596 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și

C8)

sunt

favorabili.

Tabel nr. 2597 - 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

2174

favorabile

Tabel nr. 2598 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
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.

Tabel nr. 2599 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii
B.15,

A.16,

C.9

sunt

favorabili

Anas crecca
Tabel nr. 2600 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

A052 Anas crecca
2175

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
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 aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire

speciilor
Mărimea
A.3

400 -1.200 i

populaţiei speciei
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

Numărul de rațe mici care cuibăresc în România este de 5-30

mărimea

de perechi. Iernează între 5.000 și 20.000 de exemplare, iar în

2176

populaţiei speciei

timpul pasajelor pot fi văzute între 30.000 și 100.000 de

în aria naturală

exemplare.

protejată şi

0 – 2 (Clasa C)

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

Necunoscut
2177

mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere
2178

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2601 - 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)

Tabel nr. 2602 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A052 Anas crecca
Raţă mică

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală

2179

protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei

apreciere a

în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,

suprafeţei adecvate

fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a

a habitatului speciei habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă
în aria naturală

suma suprafețelor habitatelor necesare acestei specii pentru

protejată

tipul populației descris .

Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea

bună (adecvată)
2180

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a
B.12

"0" - stabilă

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de

B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2603 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
2181

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2604 - 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

Tabel nr. 2605 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A052 Anas crecca
Raţă mică

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

2182

Perspectivele
C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei

C.7

şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

FV - favorabile

speciei din punct de

C.8

vedere al
habitatului speciei
Perspectivele

C.9

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2606 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
400-1200 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

2183

Tabel nr. 2607 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii parametrii (C5 și
C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 2608 - 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

Nr
D.1.

Tabel nr. 2609 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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
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.

2184

Tabel nr. 2610 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Anas platyrhynchos
Tabel nr. 2611 - 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 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
A.1

Specia

- 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
2185

- 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
A.3

4-20 perechi

populaţiei speciei
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

mărimea

între 62.000 şi 75.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
2186

estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei
2187

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2612 - 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
2188

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2613 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A053 Anas platyrhynchos
Raţă mare

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare, care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

a habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.7

B.8

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.

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
2189

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.16 Tendinţa stării de

"0" - este stabilă
2190

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2614 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2615 - 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
supraviețuirea

pentru
pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 2616 - 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

A053 Anas platyrhynchos
Raţă mare
2191

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare, care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2617 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
2192

Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
4-20 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2618 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2619 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2620 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

2193

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.

Tabel nr. 2621 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

Anas acuta
Tabel nr. 2622 - 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
A.1

Specia

- 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 –
Anexa 1

2194

- 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 aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
A.2

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire

speciilor
Mărimea
A.3

10-120 i

populaţiei speciei
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 urma stabilirii efectivelor populaționale, în țara noastră reies

mărimea

300 – 1.000 de exemplare care iernează.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea

Nesemnificativă
2195

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

A.11

Tendinţa actuală

x – necunoscută
2196

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei
2197

Tabel nr. 2623 - 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)

Tabel nr. 2624 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A054 Anas acuta
Raţă sulițar

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de

2198

management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei

apreciere a

în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,

suprafeţei adecvate

fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a

a habitatului speciei

habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului bună (adecvată)

B.11

speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

B.12

"0" - stabilă

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
2199

habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de

B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2625 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2626 - 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

2200

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

Tabel nr. 2627 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A054 Anas acuta
Raţă sulițar

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
2201

speciei în viitor
Perspectivele
C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2628 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
10-120 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2629 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după
implementarea planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2630 - 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

2202

Perspectivele
speciei

în

viitor

sunt favorabile

Tabel nr. 2631 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1.

Specia

A054 Anas acuta
Raţă sulițar

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire

naturală protejată
D.3. Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

"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

suplimentare

care sunt implementate măsurile de conservare propuse,
considerăm că sunt perspective semnificative ca supraviețuirea
speciei în sit să fie asigurată pe termen lung.

Tabel nr. 2632 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii de la
A.16, B.15, C.9
sunt favorabili
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Anas querquedula
Tabel nr. 2633 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A055 Anas querquedula
Raţă cârâitoare
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa 5C
- 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.
A.1

Specia

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
A.3

3-5 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
2204

protejată

A.5

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
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Nu este cazul

apreciere a
mărimii
populaţiei de

2205

referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

x – este necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
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Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2634 - 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)

Tabel nr. 2635 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A055 Anas querquedula
Raţă cârâitoare

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare, care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.

naturală protejată
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B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

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

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2636 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
2209

Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2637 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei

Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

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

Tabel nr. 2638 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A055 Anas querquedula
Raţă cârâitoare

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare, care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

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

necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

necunoscute

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

X- necunoscute

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;

Tabel nr. 2639 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
3-5 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Necunoscute

VRSF)
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Tabel nr. 2640 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii
(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2641 - 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

Tabel nr. 2642 - 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
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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.

Tabel nr. 2643 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

Anas clypeata
Tabel nr. 2644 - 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,
A.1

Specia

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
- 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.
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- 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
A.3

15-70 i

populaţiei speciei
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

mărimea

între 300 şi 1.900 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
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A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
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tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2645 - 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
2216

aproximativ

egală

cu

raportul dintre mărimea
populaţiei

de

referinţă

pentru starea favorabilă
şi

mărimea

populaţiei

actuale (A.10)

Tabel nr. 2646 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A056 Anas clypeata
Raţă lingurar

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.
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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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15 Starea de

„FV” - favorabilă
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conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2647 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2648 - 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

suprafeței
speciei

a

habitatului
[B.9]

stabile.

este

Calitatea

habitatului

speciei

în

aria naturală protejată
[B.11]

este

adecvată

pentru supraviețuirea pe
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termen lung a speciei

Tabel nr. 2649 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A056 Anas clypeata
Raţă lingurar

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
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;

Tabel nr. 2650 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
15-70 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2651 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2652 - 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

Nr

Tabel nr. 2653 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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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.

Tabel nr. 2654 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Aythya ferina
Tabel nr. 2655 - 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
A.1

Specia

Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexele 2
și 3B
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- 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 –
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
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere.

speciilor
Mărimea
A.3

5-10 perechi

populaţiei speciei
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

mărimea

între 21.000 şi 29.000 de perechi.
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populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

"< " – mai mic
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mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere
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al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2656 - 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.]

aproximativ

este

egală

cu

raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
şi

mărimea

populaţiei

actuale (A.10)

Tabel nr. 2657 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A059 Aythya ferina
Raţă cu cap castaniu

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
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Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
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Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2658 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 2659 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie

Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

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
Tabel nr. 2660 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A059 Aythya ferina
Raţă cu cap castaniu

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă
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suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2661 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
5-10 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Necunoscute

VRSF)

Tabel nr. 2662 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
(C5

și

parametrii
C8)

sunt
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favorabili.

Tabel nr. 2663 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2664 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

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.

Tabel nr. 2665 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

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

Aythya nyroca
Tabel nr. 2666 - 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 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
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, 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).
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Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere);

speciilor
Mărimea
A.3

0-1 perechi

populaţiei speciei
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

Pe baza ultimelor date publicate, populaţia din ţară a fost

mărimea

apreciată la 12.000-18.000 de perechi cuibăritoare, iar

populaţiei speciei

populația care iernează este de 50-250 de exemplare.

în aria naturală

0 – 2 (Clasa C)

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

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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anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"< " – mai mic

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2667 - 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.]

aproximativ

egală

este
cu

raportul dintre mărimea
populaţiei

de

referinţă

pentru starea favorabilă
şi

mărimea

populaţiei
2235

actuale (A.10)

Tabel nr. 2668 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A060 Aythya nyroca
Raţă roşie

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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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Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

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

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2669 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2670 - 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

Tabel nr. 2671 - 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

A060 Aythya nyroca
Raţă roşie
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A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2672 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
2239

Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
0-1 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2673 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrii de la C.5 și
C.8 sunt favorabili

Tabel nr. 2674 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2675 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

2240

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.

Tabel nr. 2676 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrul
este

”U1”

nefavorabilă

A.16
–
-

inadecvată

Bucephala clangula
Tabel nr. 2677 - 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
A.1

Specia

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
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modificările și completările ulterioare
- 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 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

A.3

2-6 i

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

Nu există date

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 20 și 40 de perechi.

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată şi
mărimea
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populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativ

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
A.10

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
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şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

FV- favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de
conservare din

A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.18

Starea de

Nu este cazul.

conservare
2244

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2678 - 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)

Tabel nr. 2679 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

B.3

Specia
Tipul populaţiei speciei

A067 Bucephala clangula
Raţă sunătoare
Populație care doar iernează în aria naturală protejată.

în aria naturală protejată
Suprafaţa habitatului

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

speciei în aria naturală

pentru hrănire)

protejată
Calitatea datelor pentru
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată
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planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
B.6

754.35 ha

habitatului speciei în
aria naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei

B.7

adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre

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

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

B.10

tendinţa 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 privind medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
B.13

tendinţa actuală a

datelor obținute prin măsurători parțiale;

calităţii habitatului
speciei
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Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

„FV” - favorabilă

B.15 din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 2680 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2681 - 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
suficient
tendința
suprafeței

[B.3.]
de

mare

actuală

este
iar
a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
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Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 2682 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A067 Bucephala clangula
Raţă sunătoare
Populație care doar iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

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
2248

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2683 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
2-6 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2684 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2685 - 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
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populaţiei favorabile

Tabel nr. 2686 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

A067 Bucephala clangula
Raţă sunătoare

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Populație care doar iernează în aria naturală protejată.

în aria 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 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.

Tabel nr. 2687 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.16,

C.9

A.17,
sunt

favorabili

Mergus merganser
Tabel nr. 2688 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

A070 Mergus merganser
Ferestraş mare
2250

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 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.
A.2

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

8-10 i

populaţiei speciei
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

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
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protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

nesemnificativ

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

A.10

necunoscut

mărimea
populaţiei de
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referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
2253

Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2689 - 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)

Tabel nr. 2690 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A070 Mergus merganser
Ferestraş mare
Populație care doar iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
B.12 Tendinţa actuală a

"0" - stabilă
2255

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2691 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2692 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
2256

Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

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
supraviețuirea

pentru
pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 2693 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A070 Mergus merganser
Ferestraş mare
Populație care doar iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă
2257

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2694 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
8-10 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2695 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii
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(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2696 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2697 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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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Tabel nr. 2698 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Circus aeruginosus
Tabel nr. 2699 - 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
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
- 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).
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Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere.

speciilor
Mărimea
A.3

4-6 perechi

populaţiei speciei
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

mărimea

între 2000 și 4.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

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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anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2700 - 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
2263

populaţiei

actuale

(A.10)

Tabel nr. 2701 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A081 Circus aeruginosus
Erete de stuf

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

B.8

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.

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
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suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.16 Tendinţa stării de

"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

Tabel nr. 2702 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2703 - 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

Tabel nr. 2704 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A081 Circus aeruginosus
Erete de stuf

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere.
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naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei

C.8

FV - favorabile

din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2705 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă Raportul dintre
Perspective
parametrului
viitoare a valoarea VRSF
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parametrului

şi valoarea
viitoare a
parametrului
=/> (la

4-6 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2706 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2707 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2708 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

2268

D.8.

Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.9.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.10. 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.

Tabel nr. 2709 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

A.16,

C.9

sunt

favorabili

Accipiter nisus
Tabel nr. 2710 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A086 Accipiter nisus
Uliu păsărar
Statut de protecţie:
- 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 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
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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

A.3

2-4 i

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

Efectivul estimat în țara noastră este de 4.000-12.000 de

mărimea

perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
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A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
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tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2711 - 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
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egală cu raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2712 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A086 Accipiter nisus
Uliu păsărar
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

B.3

Suprafaţa

49.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

49.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei

apreciere a

în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,

suprafeţei adecvate

fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
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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
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

B.11

bună (adecvată)

speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

B.12

"0" - stabilă

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei

B.15

Starea de

„FV” - favorabilă
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conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2713 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2714 - 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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Tabel nr. 2715 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A086 Accipiter nisus
Uliu păsărar
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

speciei în viitor
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Efectul cumulat al
C.10

impacturilor asupra
speciei în viitor

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

Tabel nr. 2716 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
2-4 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2717 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
(C5

și

parametrii
C8)

sunt

favorabili.

Tabel nr. 2718 - 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

Tabel nr. 2719 - 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
2277

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

Tabel nr. 2720 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Buteo buteo
Tabel nr. 2721 - 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:
A.1

Specia

- 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 –

2278

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

A.3

8-14

populaţiei speciei
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

mărimea

perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
A.6

în aria naturală
protejată
comparata cu
2279

mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
2280

actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”FV” – favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2722 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
2281

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)

Tabel nr. 2723 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A087 Buteo buteo
Şorecar
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

B.3

Suprafaţa

49.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

49.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
2282

protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

B.14

”x” – necunoscută

globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
2283

şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

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

Tabel nr. 2724 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2725 - 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
protejată
suficient

naturală

[B.3.]
de

mare

este
iar

tendința actuală a suprafeței
habitatului
este

speciei

stabile.

[B.9]

Calitatea

habitatului speciei în aria

2284

naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supraviețuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 2726 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A087 Buteo buteo
Şorecar
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

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

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată
C.7

a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor

C.8

Perspectivele

FV - favorabile
2285

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei
Perspectivele

C.9

FV - favorabile

speciei în viitor
Efectul cumulat al
impacturilor asupra

C.10

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;

Tabel nr. 2727 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre

Valoarea actuală a parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
8-14 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2728 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
(C5

și

parametrii
C8)

sunt

favorabili.

Tabel nr. 2729 - 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

2286

Nr

Tabel nr. 2730 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1. Specia

A087 Buteo buteo
Şorecar

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

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.

Tabel nr. 2731 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii

A.17

B.15,

sunt

C.9

favorabili

Buteo lagopus
Tabel nr. 2732 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

A088 Buteo lagopus
Şorecar încălţat

2287

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).
Statut de prezenţă Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

6-8 i

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

În România specia nu cuibăreşte iar efectivele care iernează

mărimea

aici nu au fost raportate.

populaţiei speciei
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei

2288

naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
A.10

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
2289

populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
2290

punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2733 - 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

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de

starea
mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2734 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

927 Buteo lagopus
Şorecar încălțat
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

49.84 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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

2291

management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

49.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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
B.13 privind tendinţa

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
2292

habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2735 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2736 - 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

2293

suficient
tendința

de

mare

iar

actuală

suprafeței

a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.11]

adecvată

este
pentru

supraviețuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 2737 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

927 Buteo lagopus
Şorecar încălțat
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

C.7

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal
2294

suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

FV - favorabile

speciei din punct de

C.8

vedere al
habitatului speciei
Perspectivele

C.9

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2738 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
6-8 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2739 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și

C8)

sunt

favorabili.

2295

Tabel nr. 2740 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2741 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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.

Tabel nr. 2742 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii (B.15) și
C(9) sunt favorabili

2296

Falco tinnunculus
Tabel nr. 2743 - 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
A.3

3-5 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
2297

protejată

A.5

Raportul dintre

Populația din România de vânturel roşu este estimate la 20.000-

mărimea

50.000 de perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Nu este cazul

apreciere a
mărimii
populaţiei de

2298

referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
2299

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2744 - 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)

Tabel nr. 2745 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A096 Falco tinnunculus
Vânturel roşu

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
B.3

Suprafaţa

49.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

2300

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

49.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
2301

Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2746 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
2302

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2747 - 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

suprafeței

actuală

a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 2748 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A09 Falco tinnunculus
Vânturel roşu

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

2303

Perspectivele
C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2749 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
3-5 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2750 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
2304

Nefavorabile -

Favorabile
Ambii
(C5

inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

parametrii
și

C8)

sunt

favorabili.

Tabel nr. 2751 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2752 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

-

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.

2305

Tabel nr. 2753 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt favorabili

Falco subbuteo
Tabel nr. 2754 - 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
preocupare minimă (Least concern - LC).

A.2

Statut de

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

prezenţă

naturală protejată pentru reproducere).

temporală a
speciilor

2306

Mărimea
A.3

1 pereche

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată la 5.000-

mărimea

12.000 de perechi.

populaţiei speciei 0 – 2 (Clasa C)
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată.

populaţiei
A.7

estimate în
planul de
management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
2307

populaţiei de

estima populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale

estima magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
2308

exprimată prin
calificative
A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de x – este necunoscută
conservare din

A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2755 - 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.]

aproximativ

egală

este
cu

raportul dintre mărimea
populaţiei

de

referinţă

pentru starea favorabilă
şi

mărimea

populaţiei

actuale (A.10)

2309

Tabel nr. 2756 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A099 Falco subbuteo
Şoimul rândunelelor

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

814.2 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

814.2 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

B.8

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.

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
habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
2310

a habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
2311

Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2757 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2758 - 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

Tabel nr. 2759 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A099 Falco subbuteo
Şoimul rândunelelor

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

2312

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2760 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă Raportul dintre
Perspective

2313

parametrului

viitoare a

valoarea VRSF

parametrului

şi valoarea
viitoare a
parametrului
=/> (la

1 pereche

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2761 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
(C5

și

parametrii
C8)

sunt

favorabili.

Tabel nr. 2762 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2763 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

2314

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.

Tabel nr. 2764 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Coturnix coturnix
Tabel nr. 2765 - 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
A.1

Specia

- 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 –
Anexa 2
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- 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
A.3

0-2 perechi

populaţiei speciei
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

mărimea

între 575.000 și 1.150.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

A.6

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
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comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2766 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
2318

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)

Tabel nr. 2767 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A113 Coturnix coturnix
Prepeliță

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

47.87 ha

a habitatului speciei
2319

în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

B.14 globală a habitatului
speciei funcţie de
2320

tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2768 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2769 - 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

suprafeței

actuală

a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea habitatului speciei

2321

în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 2770 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A113 Coturnix coturnix
Prepeliță

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

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

speciei din punct de
2322

vedere al habitatului
speciei
C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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 viabilitatea pe termen
lung a speciei;

Tabel nr. 2771 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
0 – 2 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2772 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2773 - 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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Nr

Tabel nr. 2774 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
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
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.

Tabel nr. 2775 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

Rallus aquaticus
Tabel nr. 2776 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A118 Rallus aquaticus
A.1

Specia

Cârstel de baltă
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
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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.
- 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).

speciilor
Mărimea
A.3

8-12 perechi

populaţiei speciei
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 la circa

mărimea

11.500-23.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei

2325

în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

A.11

Tendinţa actuală

x – necunoscută

a mărimii
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populaţiei speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei
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Tabel nr. 2777 - 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)

Tabel nr. 2778 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A188 Rallus aquaticus
Cârstel de baltă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

19.17 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
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Suprafaţa adecvată
B.6

19.17 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14 Tendinţa actuală

”x” – necunoscută
2329

globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2779 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2780 - 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
suficient
tendința

[B.3.]
de

mare

actuală

este
iar
a
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suprafeței

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.11]

adecvată

este
pentru

supraviețuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 2781 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A118 Rallus aquaticus
Cârstel de baltă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei
2331

şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele
C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele
speciei în viitor
Efectul cumulat al

C.10

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2782 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre

Valoarea actuală a parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
8-12 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2783 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și

C8)

sunt

favorabili.

Tabel nr. 2784 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
2332

Nefavorabilă -

Favorabilă
Perspectivele

speciei

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

în

viitor sunt favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2785 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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.

Tabel nr. 2786 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

Gallinula chloropus
Tabel nr. 2787 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
2333

Nr

Parametru

Descriere
A123 Gallinula chloropus
Găinușă de baltă
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

A.1

Specia

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).

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere).

speciilor
Mărimea
A.3

4-12 perechi

populaţiei speciei
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

mărimea

între 31.000 şi 39.000 de perechi.

2334

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

Necunoscut
2335

mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere
2336

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2788 - 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

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de

starea
mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2789 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

1059 Gallinula chloropus
Găinușă de baltă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

2337

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei

apreciere a

în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,

suprafeţei adecvate

fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a

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
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea

B.11

bună (adecvată)

habitatului speciei
în aria naturală
2338

protejată
Tendinţa actuală a
B.12

"0" - stabilă

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de

B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2790 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

2339

Tabel nr. 2791 - 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

Tabel nr. 2792 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

1059 Gallinula chloropus
Găinușă de baltă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei

2340

Tendinţa viitoare a
C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2793 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre

Valoarea actuală a parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
4-12 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2794 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5

2341

și

C8)

sunt

favorabili.

Tabel nr. 2795 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2796 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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.

Tabel nr. 2797 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

2342

Nefavorabilă -

Favorabilă
Parametrii
B.15,

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A.16,

C.9

sunt

favorabili

Fulica atra
Tabel nr. 2798 - 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
A.1

Specia

- 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
african-eurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr.
89 din 10 mai 2000)

2343

- 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
A.3

5-10 perechi

populaţiei speciei
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

mărimea

între 67.000 şi 79.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
2344

estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei
2345

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2799 - 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
2346

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2800 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

1052 Fulica atra
Lișiță

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei

apreciere a

în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,

suprafeţei adecvate fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
a habitatului speciei habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă
în aria naturală

suma suprafețelor habitatelor necesare acestei specii pentru

protejată

tipul populației descris .
2347

Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea

B.11

bună (adecvată)

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a

B.12

"0" - stabilă

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de

B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
2348

habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2801 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2802 - 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
supraviețuirea

pentru
pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 2803 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
2349

A.1

A.2.

Specia

1052 Fulica atra
Lișiță

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele

FV - favorabile

speciei în viitor
Efectul cumulat al
impacturilor asupra

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
2350

speciei în viitor

viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 2804 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Valoarea actuală a
parametrului

Perspective

parametrului
=/> (la
5-10 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2805 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2806 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2807 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

1052 Fulica atra
Lișiță

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
2351

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.

Tabel nr. 2808 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

Vanellus vanellus
Tabel nr. 2809 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
1345 Vanellus vanellus
Nagâț
Statut de protecţie:
A.1

Specia

- 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

2352

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
african-eurasiatice (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
Mărimea
A.3

0-1 perechi

populaţiei speciei
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 la 65.000-

mărimea

130.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei

2353

în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

" < " – mai mic

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

A.11

Tendinţa actuală

x – necunoscută

a mărimii

2354

populaţiei speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

x – este necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

2355

Tabel nr. 2810 - 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

referinţă

pentru

favorabilă

şi

de

starea
mărimea

populaţiei actuale (A.10)

Tabel nr. 2811 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A142 Vanellus vanellus
Nagâț

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

754.35 ha

2356

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

0

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

inadecvată

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
2357

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

”x” – necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2812 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2813 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea

2358

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

Tabel nr. 2814 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A142 Vanellus vanellus
Nagâț

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

”x” – necunoscută

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
2359

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

necunoscute

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

necunoscute

speciei în viitor
Efectul cumulat al

-

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 2815 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
</ = (la
0-1 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Rele

VRSF)

Tabel nr. 2816 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii parametrii (C5 și
C8) sunt necunoscuți.

2360

Tabel nr. 2817 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2818 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

Tabel nr. 2819 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili

2361

Gallinago gallinago
Tabel nr. 2820 - 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
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 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
african-eurasiatice (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
Mărimea
A.3

15-40 i

populaţiei speciei
în aria naturală
2362

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 cuibăritoare din România este estimată la 30-50 de

mărimea

perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

populaţiei de

populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
2363

protejată
Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

Necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
2364

Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2821 - 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)

Tabel nr. 2822 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere

2365

A.1.

A.2.

Specia

A153 Gallinago gallinago
Becațină comună

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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
2366

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.17

Starea de

Nu este cazul.

conservare
2367

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2823 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2824 - 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

Tabel nr. 2825 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3
C.4

Specia
Tipul populaţiei speciei

1057 Gallinago gallinago
Becațină comună
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

în aria naturală protejată protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal
2368

mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei
Perspectivele speciei
C.5

FV - perspective bune

din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei

C.8

FV - favorabile

din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2826 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
15-40 i

= (stabil)

=/> (la

Bune

2369

fel/deasupra
VRSF)

Tabel nr. 2827 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2828 - 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

Nr

Tabel nr. 2829 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1. Specia

1057 Gallinago gallinago
Becațină comună

A.2. Tipul populaţiei
speciei în aria

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
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

2370

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.

Tabel nr. 2830 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

Tringa totanus
Tabel nr. 2831 - 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
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
A.1

Specia

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
african-eurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea Nr.
89 din 10 mai 2000)
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă
2371

(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
A.3

5-10 i

populaţiei speciei
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

mărimea

între 800 şi 2.000 de perechi. În pasaj pot fi observate 5.000 –

populaţiei speciei

15.000 de indivizi.

în aria naturală

0 – 2 (Clasa C)

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
2372

de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
2373

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2832 - 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
2374

şi mărimea populaţiei
actuale (A.10)

Tabel nr. 2833 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

1326 Tringa totanus
Fluierar cu picioare roşii

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

13 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

13 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

B.8

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.

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
2375

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.16 Tendinţa stării de

"0" - este stabilă
2376

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2834 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2835 - 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

Tabel nr. 2836 - 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

A.2.

Tipul populaţiei

A162 Tringa totanus
Fluierar cu picioare roşii
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
2377

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2837 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei

2378

Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
5-10 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2838 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
(C5

și

parametrii
C8)

sunt

favorabili.

Tabel nr. 2839 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2840 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

2379

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.

Tabel nr. 2841 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt favorabili

Tringa nebularia
Tabel nr. 2842 - 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,
A.1

Specia

- 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
- Conform listei IUCN este încadrată cu preocupare minimă

2380

(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
A.3

20-30 i

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

Specia nu cuibărește în prezent în România.

mărimea
populaţiei speciei
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
2381

de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
2382

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2843 - 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
2383

favorabilă şi mărimea
populaţiei

actuale

(A.10)

Tabel nr. 2844 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A164 Tringa nebularia
Fluierar cu picioare verzi

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

13 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

13 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

a habitatului speciei

Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor

în aria naturală

habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației

protejată

descris .
2384

Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
2385

Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2845 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2846 - 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

Tabel nr. 2847 - 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

1323 Tringa nebularia
2386

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
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

2387

Tabel nr. 2848 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Valoarea actuală a
parametrului

Perspective

parametrului
=/> (la
20-30 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2849 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2850 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2851 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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
2388

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.

Tabel nr. 2852 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

Tringa ochropus
Tabel nr. 2853 - 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
A.1

Specia

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 1
- Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de
animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, la care

2389

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 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
A.3

5-12 i

populaţiei speciei
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 populaţia cuibăritoare este estimată la maximum

mărimea

100 de perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
2390

naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
2391

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2854 - 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
2392

protejată

[A.3.]

aproximativ

este

egală

cu

raportul dintre mărimea
populaţiei

de

referinţă

pentru starea favorabilă şi
mărimea

populaţiei

actuale (A.10)

Tabel nr. 2855 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A165 Tringa ochropus
Fluierar de zăvoi

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

13 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

13 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în

apreciere a

aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
2393

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

protejată

descris .

Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
2394

Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2856 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2857 - 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

2395

Tabel nr. 2858 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A165 Tringa ochropus
Fluierar de zăvoi

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

speciei în viitor

C.10 Efectul cumulat al

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
2396

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;

Tabel nr. 2859 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
5-12 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2860 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
(C5

parametrii
și

C8)

sunt

favorabili.

Tabel nr. 2861 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2862 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A165 Tringa ochropus
Fluierar de zăvoi

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
2397

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.

Tabel nr. 2863 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt favorabili

Actitis hypoleucos
Tabel nr. 2864 - 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
Statut de protecţie:
A.1

Specia

- 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

2398

- 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
african-eurasiatice (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
Mărimea
A.3

8-20 i

populaţiei speciei
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

mărimea

între 5.200 și 9.600 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei

2399

naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
A.10

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
2400

populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
2401

punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2865 - 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.]

aproximativ

este

egală

cu

raportul dintre mărimea
populaţiei

de

referinţă

pentru starea favorabilă şi
mărimea

populaţiei

actuale (A.10)

Tabel nr. 2866 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A168 Actitis hypoleucos
Fluierar de munte

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

13 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

2402

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

13 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

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
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului bună (adecvată)

B.11

speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

B.12

"0" - stabilă

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
2403

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de

B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2867 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2868 - 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

2404

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

Tabel nr. 2869 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3

Specia

A168 Actitis hypoleucos
Fluierar de munte

Tipul populaţiei speciei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

în aria naturală protejată

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea

"≈" - aproximativ egal

populaţiei de referinţă
C.4

pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din

C.5

FV - perspective bune

punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa "≈" - aproximativ egal

C.7

adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
2405

viitor
Perspectivele speciei din
C.8

FV - favorabile

punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în

C.9

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2870 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
8-20 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2871 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2872 - 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

2406

în

viitor

sunt

favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2873 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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.

Tabel nr. 2874 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt favorabili

Larus ridibundus
Tabel nr. 2875 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
2407

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

A.3

temporală a

protejată pentru reproducere).

speciilor

Populație care iernează în aria naturală protejată.

Mărimea

50-200 indivizi

populaţiei speciei

0-2 p

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

mărimea

între 3.400

populaţiei speciei

100.000 – 300.000 de exemplare.

în aria naturală

0 – 2 (Clasa C)

şi 8.000 de perechi. În pasaj pot fi observate

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
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Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" – aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

2409

Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”FV”- favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere
2410

al populaţiei

Tabel nr. 2876 - 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)

Tabel nr. 2877 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

B.3

Specia

1115 Larus ridibundus
Pescăruş râzător

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

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)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

2411

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

B.8

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.

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

" <" – mai mic pentru cuibărit

suprafaţa adecvată a

” ≈” – aproximativ egal pentru odihnă și hrănire

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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
B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;
2412

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
B.15

U1- Nefavorabilă- inadecvată pentru cuibărit

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2878 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2879 - 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
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cuibărit

Tabel nr. 2880 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3

Specia

1115 Larus ridibundus
Pescăruş râzător

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

Populație care iernează în aria naturală protejată.

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

nefavorabile pentru cuibărit

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

U1 – nefavorabile- iandecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

nefavorabile- inadecvate
2414

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;

Tabel nr. 2881 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Valoarea actuală a
parametrului

Perspective

parametrului
=/> (la

50-200 indivizi

= (stabil)

fel/deasupra

nefavorabile pentru cuibărit

VRSF)

Tabel nr. 2882 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Nefavorabileinadecvate

pentru

cuibărit

Tabel nr. 2883 - 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

Nr

Tabel nr. 2884 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
2415

A.1. Specia

A179 Larus ridibundus
Pescăruş râzător

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.7. Starea globală de

nefavorabile

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

Tabel nr. 2885 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Starea

de

conservare

din

punct de vedere al
habitatului specieiU1 pentru cuibărit

Sterna hirundo
Tabel nr. 2886 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A193 Sterna hirundo
A.1

Specia

Chiră de baltă
Statut de protecţie:
- Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a

2416

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 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
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 nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere.

speciilor
Mărimea
A.3

20-40 indivizi

populaţiei speciei
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

Populaţia estimată din România este de 6.600-6.900 de perechi

2417

mărimea

cuibăritoare, iar în timpul migrației se pot întâlni efective

populaţiei speciei

cuprinse între 10.000 și 40.000 de indivizi.

în aria naturală

0 – 2 (Clasa C)

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
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Raportul dintre

" < " – mai mic

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

x – este necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
2419

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2887 - 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.

Tabel nr. 2888 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A193 Sterna hirundo
Chiră de baltă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

2420

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

754,35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

inadecvată

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei
B.13 Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
2421

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2889 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2890 - 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
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din punct de vedere
al habitatului speciei
este favorabilă

Tabel nr. 2891 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A193 Sterna hirundo
Chiră de baltă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective rele

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

U1 – nefavorabile- inadecvate

speciei din punct de
vedere al habitatului
2423

speciei
C.9

Perspectivele

U1 – nefavorabile- inadecvate

speciei în viitor
Efectul cumulat al

-

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 2892 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
</= (la
20-40 indivizi

= (stabil)

fel/deasupra

Negative

VRSF)

Tabel nr. 2893 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt U1.

Tabel nr. 2894 - 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

Nr

Tabel nr. 2895 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
2424

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

Tabel nr. 2896 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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.

Chlidonias hybridus
Tabel nr. 2897 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A197 Chlidonias hybridus
A.1

Specia

Chirighiţă cu obraz alb
Statut de protecţie:
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- 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 –
Anexa 2
- 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.
- 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
A.3

15-30 indivizi

populaţiei speciei
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 de 16.000-20.000 de

mărimea

perechi, iar în timpul pasajelor se pot observa între 25.000 și

populaţiei speciei

70.000 de exemplare.
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în aria naturală

0 – 2 (Clasa C)

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
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populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”FV” - favorabil

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere
al populaţiei
2428

speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2898 - 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)

Tabel nr. 2899 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A197 Chlidonias hybridus
Chirighiţă cu obraz alb

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

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
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea

B.11

Inadecvată pentru cuibărit

habitatului speciei
în aria naturală
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protejată
Tendinţa actuală a
B.12

"0" - stabilă

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de

B.15

necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2900 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 2901 - 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

Tabel nr. 2902 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A197 Chlidonias hybridus
Chirighiţă cu obraz alb

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
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Tendinţa viitoare a
C.6

necunoscută

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

nefavorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

necunoscute

speciei în viitor
Efectul cumulat al

necunoscut

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 2903 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
15-30 i

= (stabil)

fel/deasupra

necunoscute

VRSF)

Tabel nr. 2904 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Un paramteru C5
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este necunoscut, iar
C8 este nefavorabil.

Tabel nr. 2905 - 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.

Nr
A.1.

Tabel nr. 2906 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

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

Tabel nr. 2907 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

2434

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
Paramterul

A.16-

este

favorabil, iar parametrii
B.15

și

C.9

sunt

necunoscuți.

Chlidonias niger
Tabel nr. 2908 - 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
naturale, a florei şi faunei sălbatice – Anexa 3, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49.84/2011, cu
A.1

Specia

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
african-eurasiatice (România a ratificat acordul prin Legea
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Nr. 89 din 10 mai 2000)
- Conform listei IUCN este încadrată ca fiind o specie cu
preocupare minimă (Least concern - LC).
A.2

A.3

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

temporală a speciilor

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea populaţiei

15-30 i

speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor

A.4

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
populaţia speciei din
aria naturală protejată

A.5

Raportul dintre

Populaţia estimată în România este de 300-800 de perechi

mărimea populaţiei

cuibăritoare, iar în timpul pasajelor se pot observa între

speciei în aria

3.000 și 10.000 de exemplare.

naturală protejată şi

0 – 2 (Clasa C)

mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

A.7

populaţiei estimate în

protejată se face pentru prima dată.

planul de
management anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală protejată

A.9

Metodologia de

Nu este cazul
2436

apreciere a mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.16

Nu există date privind structura populației

x – este necunoscută

din punct de vedere
al populaţiei speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din punct
2437

de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare

Nu este cazul.

necunoscută din

A.18

punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 2909 - 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)

Tabel nr. 2910 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A197 Chlidonias niger
Chirighiţă neagră

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
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Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
2439

Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2911 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 2912 - 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

Tabel nr. 2913 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3

Specia
Tipul populaţiei speciei

A197 Chlidonias niger
Chirighiţă neagră
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

în aria naturală protejată protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a

X- necunoscută

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
C.4

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei
Perspectivele speciei

C.5

X- necunoscute

din punct de vedere al
populaţiei
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Tendinţa viitoare a
C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei

C.8

X – necunoscute

din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în

X- necunoscute

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;

Tabel nr. 2914 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
15-30 i

= (stabil)

fel/deasupra

necunoscute

VRSF)

Tabel nr. 2915 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii C5
și

C8

sunt
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necunoscuți.

Tabel nr. 2916 - 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.

Nr
A.1.

Tabel nr. 2917 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

967 Chlidonias niger
Chirighiţă neagră

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
D.3.

Starea globală de

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.

Tabel nr. 2918 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

2443

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
Parametrii A.16 și C9
sunt

necunoscuți

și

parametrul B15 este
favorabil.

Chlidonias leucopterus
Tabel nr. 2919 - 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
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 3.
- 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
- 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 nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere.

speciilor
A.3

Mărimea

5-10 indivizi

populaţiei speciei
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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

Populațiile cuibăritoare din România după datele actuale sunt

mărimea

mici, estimate între 100 și 300 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

populaţiei de

populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă
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în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"<" – mai mic

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației
2446

populaţiei speciei
Starea de

x – este necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2920 - 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)

Tabel nr. 2921 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A198 Chlidonias leucopterus
Chirighiţă cu aripi albe

2447

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
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Calitatea datelor
B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

B.17

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
2449

habitatului speciei

Tabel nr. 2922 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2923 - 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

Tabel nr. 2924 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A198 Chlidonias leucopterus
Chirighiţă cu aripi albe

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.

naturală protejată
C.3

C.4

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
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de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

X- necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi

C.7

suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

FV - favorabile

speciei din punct de

C.8

vedere al habitatului
speciei
Perspectivele

C.9

X- necunoscute

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;

Tabel nr. 2925 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
5-10 i

= (stabil)

=/> (la

necunoscute

2451

fel/deasupra
VRSF)

Tabel nr. 2926 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Parametrul C5 și C9

Parametrul C8 favorabil

este necunoscut

Tabel nr. 2927 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2928 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

-
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suplimentare

Tabel nr. 2929 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, C.9
sunt necunoscuți

Cuculus canorus
Tabel nr. 2930 - 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
A.1

Specia

vieţii 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
A.3

2-5 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
populaţia speciei
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din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este formată din 300.000-

mărimea

600.000 de perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Nu este cazul

apreciere a
mărimii
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populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

Nu există date privind structura populației

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere
al populaţiei
2455

speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2931 - 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
naturală

în

aria

protejată

[A.3.]

este

aproximativ

egală

cu raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale (A.10)

Tabel nr. 2932 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

A212 Cuculus canorus
Cuc
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
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speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

59.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

59.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10 Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.
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privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
2458

Tabel nr. 2933 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2934 - 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
suficient

[B.3.]
de

tendința

este

mare

iar

actuală

suprafeței

a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.11]

adecvată

este
pentru

supraviețuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 2935 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A212 Cuculus canorus
Cuc

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3
C.4

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal
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mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2936 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
2460

=/> (la
2-5 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2937 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 2938 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2939 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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
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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.

Tabel nr. 2940 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Alcedo atthis
Tabel nr. 2941 - 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
A.1

Specia

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
2462

preocupare minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere).

speciilor
Mărimea
A.3

2-8 perechi

populaţiei speciei
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 a speciei este apreciată la

mărimea

5.452-9.952 de indivizi și este considerată stabilă.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
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de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
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tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2942 - 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
2465

favorabilă şi mărimea
populaţiei

actuale

(A.10)

Tabel nr. 2943 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A229 Alcedo atthis
Pescăraş albastru

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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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Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2944 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2945 - 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

Tabel nr. 2946 - 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

A.2.

Tipul populaţiei

A229 Alcedo atthis
Pescăraş albastru
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
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speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2947 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
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Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
2-8 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2948 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2949 - 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
în

speciei

viitor

sunt

favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2950 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A229 Alcedo atthis
Pescăraş albastru

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
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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.

Tabel nr. 2951 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Merops apiaster
Tabel nr. 2952 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A230 Merops apiaster
Prigorie
Statut de protecţie:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1

Specia

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
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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).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere).

speciilor
Mărimea
A.3

20-30 perechi

populaţiei speciei
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

mărimea

între 200.000 şi 400.000 de perechi. Atât efectivele, cât şi

populaţiei speciei

distribuția curentă a speciei sunt constante.

în aria naturală

0 – 2 (Clasa C)

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

A.6

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
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comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure
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privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2953 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
2474

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)

Tabel nr. 2954 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A230 Merops apiaster
Prigorie

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată

47.87 ha

a habitatului speciei
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în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

B.14 globală a habitatului
speciei funcţie de
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tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2955 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2956 - 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
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naturală protejată [B.11] este
adecvată

pentru

supraviețuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 2957 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A230 Merops apiaster
Prigorie

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

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

speciei din punct de
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vedere al habitatului
speciei
C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2958 - 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
20-30 perechi

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra
VRSF)

Bune

Tabel nr. 2959 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2960 - 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

Nr

Tabel nr. 2961 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
2479

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.

Tabel nr. 2962 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Alauda arvensis
Tabel nr. 2963 - 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
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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- 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 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
A.3

2-4 perechi

populaţiei speciei
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

mărimea

între 2.000.000 și 3.000.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
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Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

2482

Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere
2483

al populaţiei

Tabel nr. 2964 - 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)

Tabel nr. 2965 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A247 Alauda arvensis
Ciocârlie de câmp

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată
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din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

47.87 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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
B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;
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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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2966 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2967 - 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.]
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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

Tabel nr. 2968 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A247 Alauda arvensis
Ciocârlie de câmp

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
2487

suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2969 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
2-4 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2970 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 2971 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 2972 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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
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.

Tabel nr. 2973 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii
B.15,

A.16,

C.9

sunt

favorabili

Riparia riparia
Tabel nr. 2974 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
2489

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
A.1

Specia

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
A.3

80-1.200 perechi

populaţiei speciei
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 la 45.000-

mărimea

90.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
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în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

A.11

Tendinţa actuală

x – necunoscută

a mărimii
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populaţiei speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei
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Tabel nr. 2975 - 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)

Tabel nr. 2976 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A249.84 Riparia riparia
Lăstun de mal

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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
management
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anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
2494

Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2977 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2978 - 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
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suprafeței habitatului speciei
[B.9] este stabile. Calitatea
habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11] este
adecvată
supraviețuirea

pentru
pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 2979 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A249.84 Riparia riparia
Lăstun de mal

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
2496

speciei în viitor
Perspectivele
C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 2980 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
80-1200 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2981 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile
Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
-inadecvate
Ambii parametrii (C5 și
C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 2982 - 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

2497

viitor sunt favorabile

Tabel nr. 2983 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
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.

Tabel nr. 2984 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt favorabili

Hirundo rustica
Tabel nr. 2985 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

A251 Hirundo rustica
2498

Rândunică
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).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere).

speciilor
Mărimea
A.3

4060 indivizi

populaţiei speciei
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

Efectivele din România sunt apreciate a fi între 500.000 și

mărimea

1.000.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

A.6

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală

2499

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei

2500

Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 2986 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
2501

Nefavorabilă -

Favorabilă

Inadecvată

Mărimea

populației

speciei

în

naturală

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

aria

protejată

[A.3.]

este

aproximativ egală cu
raportul
mărimea

dintre
populaţiei

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea

populaţiei

actuale (A.10)

Tabel nr. 2987 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A251 Hirundo rustica
Rândunică

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
2502

Suprafaţa adecvată
B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14 Tendinţa actuală

”x” – necunoscută
2503

globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2988 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 2989 - 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

2504

stabile.

Calitatea

habitatului

speciei în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 2990 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
B.1

B.2.

Specia

A251 Hirundo rustica
Rândunică

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

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
2505

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei
C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 2991 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
40-60 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 2992 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 2993 - 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

2506

favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 2994 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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.

Tabel nr. 2995 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Delichon urbica
Tabel nr. 2996 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
2507

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
A.1

Specia

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
A.3

10-20 indivizi

populaţiei speciei
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

Pentru România populația cuibăritoare este estimată la

mărimea

400.000-1.300.000 de perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei

2508

în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

A.11

Tendinţa actuală

x – necunoscută

a mărimii

2509

populaţiei speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

2510

Tabel nr. 2997 - 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)

Tabel nr. 2998 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A253 Delichon urbica
Lăstun de casă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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
management

2511

anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
2512

Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 2999 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3000 - 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
suficient

[B.3.]
de

mare

este
iar

2513

tendința

actuală

suprafeței

a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.11]

adecvată

este
pentru

supraviețuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 3001 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A253 Delichon urbica
Lăstun de casă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

C.7

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
2514

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3002 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
10 – 20 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3003 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 3004 - 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

Nr

Tabel nr. 3005 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1 Specia

A253 Delichon urbica

.

Lăstun de casă

A.2 Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

.

protejată pentru reproducere).

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.

Tabel nr. 3006 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili
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Motacilla flava
Tabel nr. 3007 - 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
A.1

Specia

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 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
A.3

14-30 perechi

populaţiei speciei
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 țară a fost estimată la 850.000-1.700.000 de

mărimea

perechi și este în prezent în ușor declin.
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populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

Raportul dintre

necunoscut
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mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere
2519

al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3008 - 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)

Tabel nr. 3009 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A260 Motacilla flava
Codobatură galbenă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
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protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

47.87 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului

bună (adecvată)

speciei în aria
2521

naturală protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3010 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 3011 - 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

suprafeței

actuală

a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3012 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A260 Motacilla flava
Codobatură galbenă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele

FV - perspective bune

speciei din punct de
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vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3013 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
14-30 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3014 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
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Ambii parametrii (C5 și
C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 3015 - 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.

Nr
A.1.

Tabel nr. 3016 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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.

Tabel nr. 3017 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

Motacilla alba
Tabel nr. 3018 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
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
A.1

Specia

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).

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere).

speciilor
Mărimea
A.3

4-8 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 350.000

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

şi 700.000 de perechi.

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Metodologia de

Nu este cazul
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apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

A.16

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
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punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3019 - 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)

Tabel nr. 3020 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A262 Motacilla alba
Codobatură albă
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A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

47.87 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
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Calitatea datelor
B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

B.17

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
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habitatului speciei

Tabel nr. 3021 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3022 - 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
suficient

[B.3.]
de

tendința

este

mare

iar

actuală

suprafeței

a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.11]

adecvată

este
pentru

supraviețuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 3023 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A262 Motacilla alba
Codobatură albă

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
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Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3024 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
2533

=/> (la
4-8 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3025 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 3026 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3027 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

2534

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.

Tabel nr. 3028 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii

A.16,B.15,

C.9 sunt favorabili

Saxicola rubetra
Tabel nr. 3029 - 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
A.1

Specia

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 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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Mărimea
A.3

2-4 perechi

populaţiei speciei
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

Efectivul estimat în țara noastră este de 240.000-480.000 de

mărimea

perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

populaţiei de

populația de referință.
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referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

Necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
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calificative
A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3030 - 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

naturală

aria

protejată

[A.3.]

este

aproximativ egală cu
raportul
mărimea

dintre
populaţiei

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea

populaţiei

actuale (A.10)
2538

Tabel nr. 3031 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A275 Saxicola rubetra
Mărăcinar mare

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

47.87 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

B.8

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.

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
habitatului speciei şi
2539

suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

B.16 conservare din
punct de vedere al
2540

habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3032 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3033 - 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

suprafeței

actuală

a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3034 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A275 Saxicola rubetra
Mărăcinar mare

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).
2541

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3035 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă Raportul dintre
Perspective

2542

parametrului

viitoare a

valoarea VRSF

parametrului

şi valoarea
viitoare a
parametrului
=/> (la

2 – 4 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3036 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 3037 - 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
în

speciei

viitor

sunt

favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 3038 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

A275 Saxicola rubetra
Mărăcinar 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

2543

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.

Tabel nr. 3039 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

Saxicola torquata
Tabel nr. 3040 - 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 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 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

2544

- 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
A.3

0-1 perechi

populaţiei speciei
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 efectivul populației de mărăcinar negru este

mărimea

estimat la 350.000-700.000 de perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
2545

estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei
2546

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

x – necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3041 - 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
2547

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei

actuale

(A.10)

Tabel nr. 3042 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A276 Saxicola torquata
Mărăcinar negru

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

47.87 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

a habitatului speciei

habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma
2548

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
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului bună (adecvată)

B.11

speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

B.12

"0" - stabilă

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei

B.15

Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
2549

punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3043 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3044 - 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

suprafeței

actuală

a

habitatului

speciei [B.9] este stabilă.
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3045 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
2550

Nr
A.1

A.2.

Parametru
Specia

Descriere
A276 Saxicola torquata
Mărăcinar negru

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

X- necunoscute

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

X- necunoscute

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

C.10

Perspectivele

X- necunoscute

speciei în viitor
Efectul cumulat al
impacturilor asupra

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
2551

speciei în viitor

viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3046 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
0-1 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

necunoscute

VRSF)

Tabel nr. 3047 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
necunoscuți

Tabel nr. 3048 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3049 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

1264 Saxicola torquata
Mărăcinar negru

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).
2552

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

Tabel nr. 3050 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili

Locustella naevia
Tabel nr. 3051 - 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
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

2553

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
A.3

0 perechi – specia este absent în rezervație

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

slabă - date estimate pe baza opiniei experților cu sau fără

referitoare la

măsurători prin eșantionare;

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

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
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
2554

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Metodologia de

Mărimea populației de referință pentru starea favorabilă s-a

apreciere a

apreciat pe baza suprafeței habitatelor adecvate și a densității

mărimii

ideale a speciei

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

”≈” – aproximativ egal (specia nu are habitat în rezervație,

mărimea

VRSF este la fel 0)

populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

”0” – stabilă

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.
2555

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

”U2” – nefavorabilă - rea

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3052 - 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

2556

Tabel nr. 3053 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A290 Locustella naevia
Grelușel pătat

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

Specia este absentă în sit

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

Specia este absentă în sit

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Specia este absentă în sit
a habitatului speciei

B.5

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

Specia este absentă în sit

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Specia este absentă în sit

apreciere a
B.7

suprafeţei adecvate
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Raportul dintre

B.8

Specia este absentă în sit

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
2557

habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

Specia este absentă în sit

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

Specia este absentă în sit

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

Specia este absentă în sit

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

Specia este absentă în sit

B.12 calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor
B.13

Specia este absentă în sit

privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

Specia este absentă în sit

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

Specia este absentă în sit

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

Specia este absentă în sit

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
2558

Starea de

Specia este absentă în sit

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3054 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3055 - 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

Tabel nr. 3056 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

1122 Locustella naevia
Grelușel pătat

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
2559

Perspectivele
C.5

U1 - perspective nefavorabile- inadecvate

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

0

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

„U1” – nefavorabilă- inadecvată

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

Nefavorabile- inadecvate

speciei în viitor
Efectul cumulat al

-

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 3057 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
Sub VRSF

=

=

rele

Tabel nr. 3058 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Favorabile
Nefavorabile Nefavorabile - rele
Necunoscută

2560

inadecvate
Ambii

parametri

sunt U2

Tabel nr. 3059 - 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
viitor

speciei

[C.9.]

în
sunt

nefavorabile - rele

Nr
A.1.

Tabel nr. 3060 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

Tabel nr. 3061 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

2561

Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă - rea

inadecvată

Necunoscută

Toi cei trei parametrii sunt
U2

Acrocephalus schoenobaenus
Tabel nr. 3062 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A295 Acrocephalus schoenobaenus
Lăcar mic
Statut de protecţie:
- 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
A.1

Specia

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).

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere).

speciilor
Mărimea
A.3

30-40 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
populaţia speciei

2562

din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 87.000 şi 115.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Nu este cazul

apreciere a
mărimii

2563

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

Nu există date privind structura populației

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere
al populaţiei
2564

speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3063 - 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)

Tabel nr. 3064 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A295 Acrocephalus schoenobaenus
Lăcar mic

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

2565

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

19.17 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

19.17 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
2566

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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

2567

Tabel nr. 3065 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3066 - 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

Tabel nr. 3067 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3

Specia

A295 Acrocephalus schoenobaenus
Lăcar mic

Tipul populaţiei speciei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

în aria naturală protejată

naturală protejată pentru reproducere).

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea

"≈" - aproximativ egal

populaţiei de referinţă
C.4

pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele speciei din

FV - perspective bune

punct de vedere al
2568

populaţiei
Tendinţa viitoare a
C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei din

C.8

FV - favorabile

punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor
Efectul cumulat al

C.10

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3068 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre

Valoarea actuală a parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
30-40 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3069 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5

2569

și C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 3070 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3071 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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.

Tabel nr. 3072 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

2570

Favorabilă
Parametrii
B.15,

C.9

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A.16,
sunt

favorabili

Acrocephalus palustris
Tabel nr. 3073 - 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
A.1

Specia

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).

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere).

speciilor
Mărimea
A.3

2-10 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
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populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 97.024 şi 126.215 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
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mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

Nu există date privind structura populației

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere
2573

al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3074 - 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)

Tabel nr. 3075 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

A296 Acrocephalus palustris
Lăcar de mlaştină
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
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speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

47.87 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

47.87 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

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

necunoscut

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
2575

Calitatea datelor
B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

B.11

bună (adecvată)

speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

B.12

"0" - stabilă

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de

B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

B.17

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere al
2576

habitatului speciei

Tabel nr. 3076 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3077 - 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

Tabel nr. 3078 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A296 Acrocephalus palustris
Lăcar de mlaştină

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei
Raportul dintre

C.4

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
2577

mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3079 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
2-10 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

2578

Tabel nr. 3080 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 3081 - 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

Nr

Tabel nr. 3082 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1 Specia

845 Acrocephalus palustris

.

Lăcar de mlaştină

A.2 Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

.

protejată pentru reproducere).

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

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

2579

asigurată pe termen lung.

Tabel nr. 3083 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

Acrocephalus scirpaceus
Tabel nr. 3084 - 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
A.1

Specia

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).

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere).

speciilor
Mărimea
A.3

30-40 perechi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
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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

mărimea

între 128.000 şi 161.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

2581

Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15
A.16

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă
2582

conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3085 - 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)

Tabel nr. 3086 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A297 Acrocephalus scirpaceus

2583

Lăcar de stuf

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

19.17 ha (include habitatele de cuibărit și cele pentru hrănire)

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

19.17 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

suprafeţei
2584

habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

B.17 conservare
necunoscută din
2585

punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3087 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3088 - 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

Tabel nr. 3089 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A297 Acrocephalus scirpaceus
Lăcar de stuf

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3
C.4

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal
2586

mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3090 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului

2587

=/> (la
30-40 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3091 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 3092 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3093 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

2588

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.

Tabel nr. 3094 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Acrocephalus arundinaceus
Tabel nr. 3095 - 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
A.1

Specia

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).

A.2

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
temporală a

protejată pentru reproducere).

2589

speciilor
Mărimea
A.3

15-28 perechi

populaţiei speciei
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

mărimea

între 370.000 şi 426.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima
2590

populaţiei de

populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
2591

exprimată prin
calificative
A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3096 - 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)
2592

Tabel nr. 3097 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A298 Acrocephalus arundinaceus
Lăcar mare

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

19.17 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

19.17 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

B.8

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.

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
habitatului speciei şi
2593

suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

B.16 conservare din
punct de vedere al
2594

habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3098 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3099 - 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

Tabel nr. 3100 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
B.1

B.2.

Specia

A298 Acrocephalus arundinaceus
Lăcar mare

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).
2595

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3101 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă Raportul dintre
Perspective

2596

parametrului

viitoare a

valoarea VRSF

parametrului

şi valoarea
viitoare a
parametrului
=/> (la

15-28 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3102 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 3103 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3104 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

2597

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.

Tabel nr. 3105 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii (B.15)
și

C(9)

sunt

favorabili

Phylloscopus sibilatrix
Tabel nr. 3106 - 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
A.1

Specia

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 –

2598

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
A.3

10-20 i

populaţiei speciei
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 se estimează că efectivul acestei specii este

mărimea

reprezentat de 250.000-700.000 de perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
2599

naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
2600

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3107 - 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
2601

protejată [A.3.] este
aproximativ egală cu
raportul

dintre

mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei

actuale

(A.10)

Tabel nr. 3108 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia
Tipul populaţiei speciei

Pitulice sfârâitoare
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

în aria naturală protejată protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului

B.3

A314 Phylloscopus sibilatrix

59.84 ha

speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

59.84 ha

habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei

apreciere a suprafeţei

în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,

adecvate a habitatului

fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a

speciei în aria naturală

habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă

protejată

suma suprafețelor habitatelor necesare acestei specii pentru
2602

tipul populației descris .
Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

B.10

tendinţa 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 privind medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
B.13

tendinţa actuală a

datelor obținute prin măsurători parțiale;

calităţii habitatului
speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

„FV” - favorabilă

B.15 din punct de vedere al
habitatului speciei
B.16 Tendinţa stării de

"0" - este stabilă
2603

conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 3109 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3110 - 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.
speciei

Calitatea
în

habitatului

aria

naturală

protejată [B.11] este adecvată
pentru

supraviețuirea

pe

termen lung a speciei

Tabel nr. 3111 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A314 Phylloscopus sibilatrix
Pitulice sfârâitoare

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.
2604

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3112 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă Raportul dintre
Perspective

2605

parametrului

viitoare a

valoarea VRSF

parametrului

şi valoarea
viitoare a
parametrului
=/> (la

10-20 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3113 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
(C5

parametrii
și

C8)

sunt

favorabili.

Tabel nr. 3114 - 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

Nr

Tabel nr. 3115 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1 Specia

A314 Phylloscopus sibilatrix

.

Pitulice sfârâitoare

A.2 Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

.

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciei în aria
naturală protejată
D.3.Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a speciei
D.4. Tendinţa stării

"0" - este stabilă

2606

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.

Tabel nr. 3116 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Phylloscopus collybita
Tabel nr. 3117 - 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
A.1

Specia

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
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- 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
A.3

20-30 i

populaţiei speciei
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

Efectivul estimat în țara noastră este de 2.500.000-5.000.000

mărimea

de perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
A.6

în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
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populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
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populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3118 - 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)

Tabel nr. 3119 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A315 Phylloscopus collybita
Pitulice mică

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

59.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

59.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
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protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

B.14

”x” – necunoscută

globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
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şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3120 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3121 - 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

Tabel nr. 3122 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A315 Phylloscopus collybita
Pitulice mică

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
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speciei
Perspectivele

C.9

FV - favorabile

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;

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 3123 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
20-30 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3124 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 3125 - 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

Tabel nr. 3126 - 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

Descriere
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.

Tabel nr. 3127 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Remiz pendulinus
Tabel nr. 3128 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A336 Remiz pendulinus
A.1

Specia

Boicuș
Statut de protecţie:
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- 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).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

temporală a

protejată pentru reproducere).

speciilor
Mărimea
A.3

1-6 perechi

populaţiei speciei
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 țara noastră populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 16.300 și 29.600 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
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Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

2618

Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

A.18

Nu este cazul.

conservare
necunoscută din
punct de vedere
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al populaţiei

Tabel nr. 3129 - 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)

Tabel nr. 3130 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

1257 Remiz pendulinus
Boicuș

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

19.17 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

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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management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

19.17 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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
B.13 privind tendinţa

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
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habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
speciei funcţie de
B.14 tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3131 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3132 - 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
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iar

tendința

actuală

a

suprafeței habitatului speciei
[B.9] este stabile. Calitatea
habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11] este
adecvată
supraviețuirea

pentru
pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3133 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A336 Remiz pendulinus
Boicuș

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
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suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele
C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3134 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
1-6 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3135 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 3136 - 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

Nr

Tabel nr. 3137 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1 Specia

A336 Remiz pendulinus

.

Boicuș

A.2 Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

.

protejată pentru reproducere).

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.

Tabel nr. 3138 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Lanius excubitor
Tabel nr. 3139 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
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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

A.1

Specia

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 care iernează în aria naturală protejată.
A.2

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

2-4 i

populaţiei speciei
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 cuibăritoare din România este estimată între 15.000

mărimea

și 50.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea

Nesemnificativă
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populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale

A.11

Tendinţa actuală

x – necunoscută
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a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei
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Tabel nr. 3140 - 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

naturală

aria

protejată

[A.3.]

este

aproximativ egală cu
raportul
mărimea

dintre
populaţiei

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea

populaţiei

actuale (A.10)

Tabel nr. 3141 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A340 Lanius excubitor
Sfrâncioc mare
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

59.84 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată
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din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
B.6

59.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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
B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;
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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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3142 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3143 - 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

Tabel nr. 3144 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A340 Lanius excubitor
Sfrâncioc mare
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
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suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

FV - favorabile

speciei din punct de

C.8

vedere al habitatului
speciei
Perspectivele

C.9

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3145 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
2-4 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3146 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 3147 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3148 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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.

Tabel nr. 3149 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Sturnus vulgaris
Tabel nr. 3150 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
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Nr

Parametru

Descriere
A351 Sturnus vulgaris
Graur
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

A.1

Specia

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).

A.2

Statut de prezenţă

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

temporală a

protejată pentru reproducere).

speciilor
Mărimea
A.3

20-30 perechi

populaţiei speciei
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

mărimea

între 1.500.000 şi 3.000.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
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populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se

reevaluată a

face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
A.10

populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
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şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală
A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea

A.13

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale a magnitudinea tendinței actuale.
mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
A.14

mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.18

Starea de

Nu este cazul.

conservare
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necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3151 - 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)

Tabel nr. 3152 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A351 Sturnus vulgaris
Graur

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

59.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
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Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

59.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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
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B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3153 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3154 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafața

habitatului

speciei în aria naturală
protejată
suficient

[B.3.]
de

tendința

este

mare

iar

actuală

suprafeței

a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.11]

adecvată

este
pentru

supraviețuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 3155 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A351 Sturnus vulgaris
Graur

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă
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suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3156 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
20-30 perechi

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3157 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
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favorabili.

Tabel nr. 3158 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3159 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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.

Tabel nr. 3160 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

2643

Favorabilă
Parametrii
B.15,

C.9

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A.16,
sunt

favorabili

Fringilla coelebs
Tabel nr. 3161 - 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
A.1

Specia

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
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

A.3

40-50 i

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
2644

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 4.000.000 şi 8.000.000 de perechi.

populaţiei speciei
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

necunoscut

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru

2645

starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută
2646

conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3162 - 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)

Tabel nr. 3163 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

1048 Fringilla coelebs
Cinteză
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

B.3

Suprafaţa

59.84 ha

2647

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

59.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
2648

Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3164 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
2649

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3165 - 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
a speciei

Tabel nr. 3166 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A359 Fringilla coelebs
Cinteză
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

2650

Perspectivele
C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3167 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
40-50 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3168 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
2651

Favorabile
Ambii

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 3169 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3170 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3171 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

2652

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

Fringilla montifringilla
Tabel nr. 3172 - 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
A.1

Specia

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
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

A.3

30-40 i

populaţiei speciei
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

La ora actuala, nu exista perechi care sa cuibărească in
2653

mărimea

Romania.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

necunoscut

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

2654

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
2655

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3173 - 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
naturală

în

aria

protejată

[A.3.]

este

aproximativ

egală

cu raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale (A.10)

Tabel nr. 3174 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A360 Fringilla montifringilla
Cinteză de iarnă
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

B.3

Suprafaţa

59.84 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

2656

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

59.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
2657

Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3175 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
2658

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3176 - 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
supraviețuirea

pentru
pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3177 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A360 Fringilla montifringilla
Cinteză de iarnă
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

2659

Perspectivele
C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3178 - 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
30-40 i

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra
VRSF)

Bune

Tabel nr. 3179 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate

2660

Ambii parametrii (C5 și
C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 3180 - 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
în

speciei

viitor

sunt

favorabile

Nr
A.1.

Tabel nr. 3181 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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
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.

Tabel nr. 3182 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

2661

Favorabilă
Parametrii
B.15,

C.9

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A.16,
sunt

favorabili

Serinus serinus
Tabel nr. 3183 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A361 Serinus serinus
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.
A.1

Specia

- 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).

Statut de prezenţă Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

8-10 i

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

2662

Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

Efectivul estimat în țara noastră este de 60.000-120.000 de

mărimea

perechi cuibăritoare.

populaţiei speciei
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

nesemnificativ

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

2663

Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

X- necunoscută

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15
A.16

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă
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conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3184 - 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)

Tabel nr. 3185 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A361 Serinus serinus
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Cănăraș
Tipul populaţiei
A.2.

Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa habitatului 59.84 ha

B.3

speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

59.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

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
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
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Calitatea datelor
B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

„FV” - favorabilă

B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3186 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
2667

Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3187 - 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

suprafeței

actuală

a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3188 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A361 Serinus serinus
Cănăraș
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

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

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

speciei în viitor
Efectul cumulat al

-

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 3189 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
8-10 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)
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Tabel nr. 3190 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 3191 - 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

Nr

Tabel nr. 3192 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
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

Tabel nr. 3193 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Parametrii BA.16, B.15, C.9
sunt favorabili

Carduelis chloris
Tabel nr. 3194 - 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.
A.1

Specia

- 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).

Statut de prezenţă Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

180-200 i

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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referitoare la
populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 300.000 și 600.000 de perechi.

populaţiei speciei
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

nesemnificativ

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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

A.9

Metodologia de

Nu este cazul
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apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

A.16

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
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punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3195 - 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)

Tabel nr. 3196 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A363 Carduelis chloris
Florinte
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Tipul populaţiei
A.2.

Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

59.84 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

59.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

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
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
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Calitatea datelor
B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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 conservare „FV” - favorabilă
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei
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Tabel nr. 3197 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3198 - 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

Tabel nr. 3199 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A363 Carduelis chloris
Florinte
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
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Perspectivele
C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

speciei în viitor
Efectul cumulat al

-

C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 3200 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre

Valoarea actuală a parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
180-200 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3201 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
2678

Nefavorabile -

Favorabile

inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Ambii parametrii (C5 și
C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 3202 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3203 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

Tabel nr. 3204 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Parametrii (B.15)
și

C(9)

sunt

favorabili

Carduelis carduelis
Tabel nr. 3205 - 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.
A.1

Specia

- 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).

Statut de prezenţă Populație care iernează în aria naturală protejată.
A.2

temporală a
speciilor
Mărimea

A.3

80-100 i

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
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Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 750.000 și 1.500.000 de perechi.

populaţiei speciei
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

populaţiei de

populația de referință.

referinţă pentru
starea favorabilă
în aria naturală
protejată
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Metodologia de

Nu este cazul

apreciere a
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15
A.16

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă
2682

conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3206 - 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)

Tabel nr. 3207 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A364 Carduelis carduelis

2683

Sticlete
Tipul populaţiei
A.2.

Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

59.84 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

59.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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

suprafeţei
2684

habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

B.17 conservare
necunoscută din
2685

punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3208 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3209 - 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

suprafeței

actuală

a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3210 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A364 Carduelis carduelis
Sticlete
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

C.3
C.4

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal
2686

mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele
C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3211 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului

2687

=/> (la
80-100 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3212 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

(C5 și C8) sunt
favorabili.

Tabel nr. 3213 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3214 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

944 Carduelis carduelis
Sticlete

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

-

2688

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3215 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Carduelis spinus
Tabel nr. 3216 - 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 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

- 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).

A.2

Statut de prezenţă Populație care iernează în aria naturală protejată.

2689

temporală a
speciilor
Mărimea
A.3

80-100 i

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 1.000 și 10.000 de perechi.

populaţiei speciei
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior
2690

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
2691

populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3217 - 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
2692

(A.10)

Tabel nr. 3218 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A365 Carduelis spinus
Scatiu
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

59.84ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

59.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

B.8

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

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
2693

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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 conservare „FV” - favorabilă
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
B.16

Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

conservare din
2694

punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din

B.17

punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3219 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3220 - 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

Tabel nr. 3221 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia
Tipul populaţiei

A365 Carduelis spinus
Scatiu
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
2695

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3222 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă Raportul dintre
Perspective

2696

parametrului

viitoare a

valoarea VRSF

parametrului

şi valoarea
viitoare a
parametrului
=/> (la

80-100 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3223 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5 și
C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 3224 - 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

Nr

Tabel nr. 3225 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
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

2697

conservare a speciei
D.5. Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.6. Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3226 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Carduelis cannabina
Tabel nr. 3227 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A366 Carduelis cannabina
Cânepar
Statut de protecţie:
- 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

- 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

2698

minimă (Least concern - LC).
Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

A.3

temporală a

protejată pentru reproducere).

speciilor

Populație care iernează în aria naturală protejată.

Mărimea

5-8 perechi

populaţiei speciei

30-40 indivizi

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 200.000 şi 500.000 de perechi.

populaţiei speciei
A.5

în aria naturală

0 – 2 (Clasa C)

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
2699

de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
2700

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3228 - 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
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favorabilă şi mărimea
populaţiei

actuale

(A.10)

Tabel nr. 3229 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

B.3

Specia

A366 Carduelis cannabina
Cânepar

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

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)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

59.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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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Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
2703

Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3230 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3231 - 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

suprafeței

actuală

a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supraviețuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3232 - 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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C.3

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

Populație care iernează în aria naturală protejată.

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3233 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
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Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la

5-8 perechi

= (stabil)

30-40 i

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3234 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
(C5

parametrii
și

C8)

sunt

favorabili.

Tabel nr. 3235 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3236 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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
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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.

Tabel nr. 3237 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15,
C.9 sunt favorabili

Coccothraustes coccothraustes
Tabel nr. 3238 - 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
A.1

Specia

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
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- 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

A.3

20-30 indivizi

populaţiei speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

bibliografie

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea

între 500.000 şi 1.000.000 de perechi.

populaţiei speciei
A.5

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
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reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

X- necunoscută

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.
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a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„X” - necunoscută

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3239 - 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)

Tabel nr. 3240 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

A373 Coccothraustes coccothraustes
Botgros
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

59.84 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

59.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în

apreciere a

aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
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suprafeţei adecvate

fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a

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
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului bună (adecvată)

B.11

speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

B.12

"0" - stabilă

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
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Starea de
B.15

”x” – necunoscută

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3241 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3242 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafața
habitatului
speciei în aria
naturală
protejată
[B.3.] este
suficient de
mare iar
tendința
actuală a
suprafeței
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habitatului
speciei [B.9]
este stabile.
Calitatea
habitatului
speciei în aria
naturală
protejată
[B.11] este
adecvată
pentru
supraviețuirea
pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 3243 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

A373 Coccothraustes coccothraustes
Botgros
Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

NFV - perspective rele

speciei din punct de
vedere al populaţiei
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Tendinţa viitoare a
C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

„x” - necunoscută

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

„x” - necunoscută

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;

Tabel nr. 3244 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
20-30 i

necunoscute

Tabel nr. 3245 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii

.

(C5 și C8) sunt
favorabili
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Tabel nr. 3246 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3247 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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

Tabel nr. 3248 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii A.16,
B.15, C.9 sunt
favorabili
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Miliaria calandra
Tabel nr. 3249 - 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.
A.1

Specia

- 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).

Statut de prezenţă Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
A.2

A.3

temporală a

protejată pentru reproducere).

speciilor

Populație care iernează în aria naturală protejată.

Mărimea

8-20 perechi

populaţiei speciei

40-50 indivizi

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

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimate a fi cuprinsă

mărimea

între 1.300.000 și 2.600.000 de perechi.

populaţiei speciei

0 – 2 (Clasa C)

în aria naturală
protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
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starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută
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conservare din
punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3250 - 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)

Tabel nr. 3251 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

B.3

Specia

A383 Miliaria calandra
Presură sură

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

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
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habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

59.84 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

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
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
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Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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 conservare „FV” - favorabilă
B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3252 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 3253 - 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

Tabel nr. 3254 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3

Specia

A383 Miliaria calandra
Presură sură

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere).

naturală protejată

Populație care iernează în aria naturală protejată.

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
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Tendinţa viitoare a
C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 3255 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre

Valoarea actuală a parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la

8-20 perechi

= (stabil)

40-50 indivizi

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3256 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametrii
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(C5

și

C8)

sunt

favorabili.

Tabel nr. 3257 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3258 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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.

Tabel nr. 3259 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Favorabilă
Parametrii
B.15,

C.9

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

A.16,
sunt

favorabili

Phalacrocorax pygmeus
Tabel nr. 3260 - 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 –
A.1

Specia

Anexa 2
- 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
african-eurasiatice, ratificat prin Legea 89/2000
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- Conform listei IUCN este încadrată ca specie 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
A.3

60-120 i

populaţiei speciei
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 cuibăritoare din România a fost apreciată la 9.400-

mărimea

10.500 de perechi. În timpul pasajelor se pot observa între

populaţiei speciei

10.000 și 18.000 de exemplare și iernează un număr de 5.000-

în aria naturală

20.000 de exemplare pe teritoriul țării noastre.

protejată şi

0 – 2 (Clasa C)

mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
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estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

" > " – mai mare

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei
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A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3261 - 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
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referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei

actuale

(A.10)

Tabel nr. 3262 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A393 Phalacrocorax pygmeus
Cormoran mic

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
Suprafaţa
B.3

754.35 ha

habitatului speciei
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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.

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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protejată

descris .

Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

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

B.15 conservare din
punct de vedere al
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habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3263 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3264 - 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
suficient

[B.3.]
de

tendința

mare

actuală

suprafeței

este
iar
a

habitatului

speciei [B.9] este stabile.
Calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată

[B.11]

adecvată

este
pentru

supraviețuirea pe termen
lung a speciei
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Tabel nr. 3265 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A393 Phalacrocorax pygmeus
Cormoran mic

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile

speciei în viitor

C.10 Efectul cumulat al

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
2733

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;

Tabel nr. 3266 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Raportul dintre
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă

valoarea VRSF

viitoare a

şi valoarea

parametrului

viitoare a

Perspective

parametrului
=/> (la
60-120 i

= (stabil)

fel/deasupra

Bune

VRSF)

Tabel nr. 3267 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii
(C5

parametrii
și

C8)

sunt

favorabili.

Tabel nr. 3268 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3269 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

1202 Phalacrocorax pygmeus
Cormoran mic

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
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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.

Tabel nr. 3270 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

Larus cachinnans
Tabel nr. 3271 - 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:
A.1

Specia

- 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 2
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- 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
A.3

120-400 i

populaţiei speciei
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

mărimea

între 2.000 şi 4.000 de perechi.

populaţiei speciei

25.000 – 70.000 de exemplare.

în aria naturală

0 – 2 (Clasa C)

În pasaj pot fi observate

protejată şi
mărimea
populaţiei
naţionale
Mărimea

Nesemnificativă

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
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naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei
estimate în planul
de management
anterior

A.8

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
A.9

mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

necunoscut

mărimea
populaţiei de
A.10

referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

A.11

x – necunoscută

a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
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A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale

magnitudinea tendinței actuale.

a mărimii
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative

A.15

Structura

Nu există date privind structura populației

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din
A.16

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
A.17

punct de vedere
al populaţiei
speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere
al populaţiei

Tabel nr. 3272 - 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)

Tabel nr. 3273 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A459 Larus cachinnans
Pescăruş pontic

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată

B.3

Suprafaţa

754.35 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei

pentru hrănire)

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

B.4

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

pentru suprafaţa
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei

B.5

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

754.35 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

Metodologia de

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
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apreciere a

aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,

suprafeţei adecvate

fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a

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
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

B.11

bună (adecvată)

speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

B.12

"0" - stabilă

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei
şi de tendinţa
calităţii habitatului
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speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3274 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Tendinţa
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3275 - 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
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a speciei

Tabel nr. 3276 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A459 Larus cachinnans
Pescăruş pontic

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele

C.5

FV - perspective bune

speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele

C.8

FV - favorabile

speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele

FV - favorabile
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speciei în viitor
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 3277 - 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
120-400 i

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra
VRSF)

Bune

Tabel nr. 3278 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 3279 - 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

Nr
A.1.

Tabel nr. 3280 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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.
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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
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.

Tabel nr. 3281 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili

6.1.3.5 ROSPA0105 Valea Mostiștei
Acrocephalus arundinaceus
Tabel nr. 3282 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Acrocephalus arundinaceus, cod Natura 2000: A298
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
Mărimea populaţiei
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
A.3 speciei în aria naturală
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
protejată
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
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A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

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

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

A.10

Raportul dintre
mărimea populaţiei de



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 3: 100-500 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie pentru
a se estima magnitudinea tendinței actuale



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3283 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3284 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Acrocephalus arundinaceus, cod Natura 2000: A298
Tipul populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2. speciei în aria
aria naturală protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4
pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
a habitatului speciei
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei în protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6
aria naturală
exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
apreciere a suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată:
B.7
adecvate a
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
habitatului speciei în protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
aria naturală
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
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protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere
a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele
de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în
care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
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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

 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3285 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3286 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3287 - 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
Acrocephalus arundinaceus A298
Tipul populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în
Tendinţa viitoare a
aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5 speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
C.6 Tendinţa viitoare a
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se
2750

suprafeţei
habitatului speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei
se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei
habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului
speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a
habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei
[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din
valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale
(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare
(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există
probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor
planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc)
prin selectarea uneia dintre următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3288 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a parametrului Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Perspective
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La fel cu/ deasupra VRSF

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3289 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3290 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea
pe termen lung a speciei
[C.13] este asigurată

Tabel nr. 3291 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia

Acrocephaus arundinaceus A298

.
A.2 Tipul populaţiei
.

speciei în aria



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere).
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naturală protejată
D.15. Starea globală de
conservare a speciei

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza
matricii 7 prin una din valorile:

D.16. Tendinţa stării globale




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

de conservare a
speciei
D.17. Starea globală de
conservare
necunoscută
D.18. Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3292 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Acrocephalus scirpaceus
Tabel nr. 3293 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Acrocephalus scirpaceus, cod Natura 2000: A297
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 indivizi
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A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11
mărimii populaţiei

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
 nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută
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A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3294 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică

decât

mărimea

populaţiei

de

referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
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deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3295 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Acrocephalus scirpaceus, cod Natura 2000: A297
Tipul populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2. speciei în aria
aria naturală protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4
pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
a habitatului speciei
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei în protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6
aria naturală
exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
Metodologia de
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
apreciere a suprafeţei
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
adecvate a
B.7
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
habitatului speciei în
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
aria naturală
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere
protejată
a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele
de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în
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B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală

care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
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B.15

B.16

B.17

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

tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3296 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3297 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei
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Tabel nr. 3298 - 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
Acrocephalus scirpaceus A297
Tipul populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în
Tendinţa viitoare a
aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5 speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se
înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din
C.6 suprafeţei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
habitatului speciei
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a anticipat a fi atins în urma implementării planului de
C.7 habitatului speciei şi management, se va apela la judecata experţilor.
suprafaţa habitatului Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
speciei în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
C.8 Perspectivele
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei
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speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei
habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului
speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a
habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei
[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din
valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale
(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare
(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există
probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor
planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc)
prin selectarea uneia dintre următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3299 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra
VRSF)

Bune

Tabel nr. 3300 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă
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Tabel nr. 3301 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua)
viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3302 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Acrocephaus scirpaceus A297


speciei în aria

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere).

naturală protejată
D.3.

D.4.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare
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Tabel nr. 3303 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Actitis hypoleucos
Tabel nr. 3304 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Actitis hypoleucos, cod Natura 2000: A168
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
Mărimea populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.3 speciei în aria naturală
aria naturală protejată pentru reproducere):
protejată
 Clasa 0: 1-10 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
mărimea populaţiei
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
A.5 speciei în aria naturală
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
protejată şi mărimea
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
populaţiei naţionale
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
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A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior

naţională a speciei.”.
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
 nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

A.10

A.11

A.12

A.13
A.14

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

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
 Clasa 0: 1-10 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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
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A.15
A.16

A.17

A.18

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3305 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal

Tabel nr. 3306 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Actitis hypoleucos, cod Natura 2000: A168
Tipul populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2. speciei în aria
aria naturală protejată pentru reproducere).
naturală protejată
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
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naturală protejată

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

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

≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
Metodologia de
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
apreciere a suprafeţei specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
adecvate a
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
habitatului speciei în respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere
aria naturală
a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
protejată
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele
de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în
care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa adecvată a suprafaţa actuală a habitatului speciei:
habitatului speciei şi
 ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
Tendinţa actuală a
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
suprafeţei habitatului
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
speciei
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
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B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

B.15

B.16

B.17

Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare
din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul
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Tabel nr. 3307 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3308 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3309 - 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
Actitis hypoleucos A168
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
Tipul populaţiei
naturală protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
Tendinţa viitoare a
manifesta în cursul implementării planului de management
C.3
mărimii populaţiei
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
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C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele
speciei în viitor

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei
se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei
habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului
speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a
habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei
[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din
valorile:
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Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale
(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare
(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există
probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor
planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc)
prin selectarea uneia dintre următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3310 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3311 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3312 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
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[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua)
viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3313 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Actitis hypoleucos A168


speciei în aria
naturală protejată
D.3.

D.4.

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);



Starea globală de

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3314 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă
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Alauda arvensis
Tabel nr. 3315 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Alauda arvensis, cod Natura 2000: A247
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
Mărimea populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.3 speciei în aria naturală
aria naturală protejată pentru reproducere):
protejată
 Clasa 2: 50-100 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
Raportul dintre
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
mărimea populaţiei
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
A.5 speciei în aria naturală
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
protejată şi mărimea
naţională a speciei.”.
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
A.7
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
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planul de management
anterior


A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16
A.17

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

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
 Clasa 2: 50-100 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută
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conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



-

Tabel nr. 3316 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3317 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Alauda arvensis, cod Natura 2000: A247
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Tipul populaţiei
 Clasa 2: 50-100 perechi
A.2. speciei în aria
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 100-500 indivizi
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
B.4
pentru suprafaţa
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
habitatului speciei
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
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B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală
protejată

bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
Metodologia de
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
apreciere a suprafeţei specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
adecvate a
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
habitatului speciei în respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere
aria naturală
a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
protejată
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele
de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în
care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa adecvată a suprafaţa actuală a habitatului speciei:
habitatului speciei şi
 ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
speciei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
privind tendinţa
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
actuală a suprafeţei
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
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habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

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



medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3318 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Tendinţa
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
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speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3319 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3320 - 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
Alauda arvensis A247
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere):
Tipul populaţiei
 Clasa 2: 50-100 perechi
A.2. speciei în aria
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 100-500 indivizi
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în
Tendinţa viitoare a
aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă,
C.4 Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
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mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei
se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei
habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului
speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a
habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei
[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din
valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale
(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare
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(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există
probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor
planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc)
prin selectarea uneia dintre următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3321 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a parametrului

viitoare a

VRSF şi valoarea

Perspective

parametrului viitoare a parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra
VRSF)

Bune

Tabel nr. 3322 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3323 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-
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au

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Tabel nr. 3324 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Alauda arvensis A247

A.2.

Tipul populaţiei

Starea globală de

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere):
 Clasa 2: 50-100 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 100-500 indivizi
Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

speciei în aria
naturală protejată

D.3.

D.4.



Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3325 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Alcedo atthis
Tabel nr. 3326 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
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Nr
A.1

Parametru
Specia

A.2

Statut de prezenţă
temporală a speciilor

A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Descriere
Alcedo atthis, cod Natura 2000: A229
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
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populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

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

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3327 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică

decât

mărimea

populaţiei

de

referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3328 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Alcedo atthis, cod Natura 2000: A229
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
speciilor”:
A.2. speciei în aria
naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
pentru suprafaţa
B.4
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
a habitatului speciei
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei în protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6
aria naturală
exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
B.7
apreciere a suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată:
adecvate a
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
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habitatului speciei în
aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere
a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele
de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în
care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
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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

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3329 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3330 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3331 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Alcedo atthis, cod Natura 2000: A229
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată
naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în
Tendinţa viitoare a
aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
Perspectivele
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
C.5 speciei din punct de
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
vedere al populaţiei
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
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[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din
C.6 suprafeţei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
habitatului speciei
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a anticipat a fi atins în urma implementării planului de
C.7 habitatului speciei şi management, se va apela la judecata experţilor.
suprafaţa habitatului Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
speciei în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei
se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei
Perspectivele
habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului
speciei din punct de
speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a
C.8
vedere al habitatului
habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din
speciei
valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei
Perspectivele
[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
C.9 speciei în viitor
habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din
valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale
(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare
(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există
probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor
Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc)
prin selectarea uneia dintre următoarele variante:
speciei în viitor
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Tabel nr. 3332 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra
VRSF)

Bune

Tabel nr. 3333 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3334 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă - Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
- rea
Principalele
presiunile

impacturi,
actuale

şi

respectiv
ameninţările

viitoare, nu vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei [C.10]
perspectivele speciei în viitor [C.9.]
sunt

favorabile

(dacă

s-au

putut

evalua) viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3335 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală

Alcedo atthis, cod Natura 2000: A229


Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere).

protejată
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D.3.

D.4.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării globale




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

de conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare necunoscută

D.6.

Informaţii suplimentare

-

Tabel nr. 3336 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Anas acuta
Tabel nr. 3337 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas acuta, cod Natura 2000: A054
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
Mărimea populaţiei
A.3 speciei în aria naturală
- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
- Populație care doar iernează în aria naturală protejată
- Clasa 3: 100-500 indivizi
A.4 Calitatea datelor
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
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referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
A.11 Tendinţa actuală a



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
- Populație care doar iernează în aria naturală protejată
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută
2789

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3338 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică

decât

mărimea

populaţiei

de

referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
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deviază de la normal [A.15 .]

Tabel nr. 3339 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Anas acuta, cod Natura 2000: A054
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.2. speciei în aria
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
naturală protejată
 Populație care doar iernează în aria naturală protejată
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată
estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
Metodologia de
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
apreciere a suprafeţei atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
B.7 adecvate a habitatului specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
speciei în aria
vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană în
naturală protejată
perioadele de pasaj și iernat. Pentru aprecierea suprafeței
adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate
elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din
punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor
în care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
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B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală
globală a habitatului

excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani
în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria
naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă
cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară
pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul
din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei
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B.15

B.16

B.17

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

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3340 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3341 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]

este

suficient de mare şi tendinţa actuală
a

suprafeţei

habitatului

speciei

[B.9] este stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei
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Tabel nr. 3342 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas acuta, cod Natura 2000: A054
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în
Tendinţa viitoare a
aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele speciei
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5 din punct de vedere
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din
C.6 suprafeţei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
habitatului speciei
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
Raportul dintre
suprafaţa adecvată a anticipat a fi atins în urma implementării planului de
C.7 habitatului speciei şi management, se va apela la judecata experţilor.
suprafaţa habitatului Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
speciei în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
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Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei
se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei
Perspectivele speciei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului
C.8 din punct de vedere speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a
al habitatului speciei habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
Perspectivele speciei pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de
C.9 în viitor
vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una
din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale
(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare
(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există
probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor
Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc)
prin selectarea uneia dintre următoarele variante:
speciei în viitor
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3343 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3344 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă
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Tabel nr. 3345 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua)
viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3346 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Anas acuta, cod Natura 2000: A054


Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.



Populație care doar iernează în aria naturală protejată

speciei în aria
naturală protejată
D.3.

D.4.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de
conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă inadecvată sau nefavorabilă – rea)



Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de
conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca ”X”
necunoscută)

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare
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Tabel nr. 3347 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Anas clypeata
Tabel nr. 3348 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas clypeata, cod Natura 2000: A056
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 3: 100-500 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
mărimea populaţiei
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
A.5
speciei în aria naturală
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
protejată şi mărimea
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
2797

populaţiei naţionale

naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

A.10

A.11

A.12

A.13

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

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie pentru
a se estima magnitudinea tendinței actuale
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A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3349 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu este mai

mică decât

mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

de
starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3350 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Anas clypeata, cod Natura 2000: A056
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A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

B.3

Suprafaţa habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.4

Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală
protejată



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
Metodologia de
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
apreciere a suprafeţei specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
adecvate a
vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană
habitatului speciei în în perioadele de pasaj și iernat. Pentru aprecierea
aria naturală
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
protejată
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse suprafețele
unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate pentru
specie.
Raportul dintre
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa adecvată a suprafaţa actuală a habitatului speciei:
habitatului speciei şi
 ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafeţei habitatului suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
2800

speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

B.15
B.16

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

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
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B.17

de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 3351 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3352 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 3353 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas clypeata, cod Natura 2000: A056
Tipul populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
A.2.
naturală
 Populație care doar iernează în aria naturală protejată
protejată
C.3 Tendinţa
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta
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viitoare a
mărimii
populaţiei

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
viitoare a speciei

în cursul implementării planului de management actual, faţă de
valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face
prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
speciei din punct [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],
de vedere al
conform matricii 4, prin una din valorile:
populaţiei
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se
înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în
viitoare a
aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din
suprafeţei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
habitatului
respectiv:
speciei
 ”0” – stabilă
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
suprafaţa
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului
management, se va apela la judecata experţilor.
speciei şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face
suprafaţa
prin unul din operatorii:
habitatului
 ”≈” – aproximativ egal
speciei în viitor
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei
se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei
Perspectivele
speciei din punct habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului
speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a
de vedere al
habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din
habitatului
valorile:
speciei
 FV – favorabile
Perspectivele
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
speciei în viitor implementării planului de management actual, se vor aprecia pe
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Efectul cumulat
al impacturilor
C.10
asupra speciei în
viitor

baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei
[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din
valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale
(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare
(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există
probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor
planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc)
prin selectarea uneia dintre următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3354 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3355 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3356 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale
şi ameninţările viitoare, nu
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vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile
(dacă s-au putut evalua)
viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3357 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Anas clypeata, cod Natura 2000: A056


speciei în aria


naturală protejată
D.3.

D.4.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3358 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Anas crecca
Tabel nr. 3359 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas crecca, cod Natura 2000: A052
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
temporală a speciilor
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.3 speciei în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 5: 1000-5000 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
- Clasa 5: 1000-5000 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
respectiv:
speciei din aria naturală
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
Raportul dintre mărimea
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
populaţiei speciei în aria
estimat ca interval între procentul minim şi maxim aferent
A.5 naturală protejată şi
valorilor minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei
mărimea populaţiei
în aria naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea
naţionale
populaţiei naţională a speciei.”.
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A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13
A.14

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
Mărimea populaţiei de
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
referinţă pentru starea
- Clasa 5: 1000-5000 indivizi
favorabilă în aria naturală
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
protejată
- Clasa 5: 1000-5000 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
Metodologia de apreciere
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
a mărimii populaţiei de
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată. Au
referinţă pentru starea
fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
favorabilă
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren
și conform literaturii de specialitate.
Raportul dintre mărimea
 ≈ – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a
 x – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
 insuficientă – date insuficiente sau nesigure
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există date suficiente referitoare la specie
actuale a mărimii
pentru a se estima magnitudinea tendinței actuale
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
 nu există suficiente informaţii pentru a putea
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A.15
A.16

A.17

A.18

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

aprecia magnitudinea tendinţei actuale a mărimii
populaţiei speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3360 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică

decât

mărimea

populaţiei

de

referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3361 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Anas crecca, cod Natura 2000: A052
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
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B.3

Suprafaţa habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.4

Calitatea datelor
pentru suprafaţa
habitatului speciei

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

Suprafaţa reevaluată
a habitatului speciei
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală
protejată

protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală protejată
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată
estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului
speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
Metodologia de
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
apreciere a suprafeţei
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
adecvate a
vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană în
habitatului speciei în
perioadele de pasaj și iernat. Pentru aprecierea suprafeței
aria naturală
adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate
protejată
elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din
punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor
în care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa adecvată a suprafaţa actuală a habitatului speciei:
habitatului speciei şi
 ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
Tendinţa actuală a
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
suprafeţei habitatului management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului
speciei
speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în
cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria
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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

Calitatea datelor
privind tendinţa
B.13
actuală a calităţii
habitatului speciei

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

naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii
din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea habitatului
speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani,
în cazul planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria
naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii
din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei
apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul
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habitatului speciei
Tabel nr. 3362 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3363 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 3364 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas crecca, cod Natura 2000: A052
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei speciilor”:
A.2. în aria naturală
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
Tendinţa viitoare a
C.3
manifesta în cursul implementării planului de management
mărimii populaţiei
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
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C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
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matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 3365 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3366 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare favorabilă

Tabel nr. 3367 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

Nu este cazul

Nu este cazul

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

2813

semnificativ

asupra

speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3368 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1 Specia

Anas crecca, cod Natura 2000: A052

.
A.2 Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

.

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

speciei în aria
naturală protejată

precizat conform



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.



Populație care doar iernează în aria naturală protejată

D.3 Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

.

matricii 7 prin una din valorile:

conservare a speciei

D.4 Tendinţa stării
.




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei

D.5 Starea globală de
.

conservare
necunoscută

D.6 Informaţii
.

-

suplimentare

Tabel nr. 3369 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Anas penelope
Tabel nr. 3370 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas penelope, cod Natura 2000: A050
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
a speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
temporală a speciilor
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.3 speciei în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
respectiv:
speciei din aria naturală
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
Raportul dintre mărimea
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
populaţiei speciei în aria
estimat ca interval între procentul minim şi maxim
A.5 naturală protejată şi
aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii
mărimea populaţiei
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]
naţionale
raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”.
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A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de apreciere
a mărimii populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă

A.10

A.11
A.12

A.13

A.14

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

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată.
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate sau particularitățile de habitat existente
aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din
teren și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie
pentru a se estima magnitudinea tendinței actuale



nu există suficiente informaţii pentru a putea
aprecia magnitudinea tendinţei actuale a mărimii
populaţiei speciei.
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A.15
A.16

A.17

A.18

exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al populaţiei




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3371 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]
Tabel nr. 3372 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Anas penelope, cod Natura 2000: A050
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
A.2.
a speciilor”:
în aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
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B.3

Suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

B.9

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj și iernat. Pentru
aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate
în considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
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B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

B.15
B.16

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

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
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B.17

vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei



”0” – este stabilă

Nu este cazul

Tabel nr. 3373 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3374 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi
tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3375 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas penelope, cod Natura 2000: A050
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei speciei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
A.2. în aria naturală
speciilor”:
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
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C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul
din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în
viitor, anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
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C.9

C.10

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 3376 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3377 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3378 - 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 -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută

Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua) SAU viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13] este
asigurată

Nr

Tabel nr. 3379 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Anas penelope, cod Natura 2000: A050

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.

precizat conform



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.



Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare
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Tabel nr. 3380 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Anas platyrhynchos
Tabel nr. 3381 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas platyrhynchos, cod Natura 2000: A053
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Statut de prezenţă
aria naturală protejată pentru reproducere);
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
Mărimea populaţiei
reproducere);
A.3 speciei în aria naturală
- Clasa 1: 10-50 perechi;
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 6: 5000-10000 indivizi;
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
- Clasa 5: 1000-5000 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
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A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
A.11 Tendinţa actuală a

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere);
- Clasa 1: 10-50 perechi;
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 6: 5000-10000 indivizi;
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
- Clasa 5: 1000-5000 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3382 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]
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Tabel nr. 3383 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Anas platyrhynchos, cod Natura 2000: A053
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Tipul populaţiei
aria naturală protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală protejată
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
pentru suprafaţa
B.4
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată
estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6
habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
Metodologia de
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
apreciere a suprafeţei specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
B.7
adecvate a habitatului vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
speciei în aria
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
naturală protejată
puilor, pasaj și iernat. Pentru aprecierea suprafeței adecvate
a habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
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B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de

favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani
în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria
naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă
cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară
pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul
din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei
apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa
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B.15

B.16

B.17

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

actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3384 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3385 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei
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Tabel nr. 3386 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas platyrhynchos, cod Natura 2000: A053
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
Tipul populaţiei
naturală protejată pentru reproducere);
A.2. speciei în aria
naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta
în cursul implementării planului de management actual, faţă de
Tendinţa viitoare a valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală
C.3
protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din
mărimii populaţiei
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face
mărimea populaţiei
prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5 speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se
înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din
C.6 suprafeţei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
habitatului speciei
respectiv:
 ”0” – stabilă
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
suprafaţa adecvată
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
a habitatului speciei anticipat a fi atins în urma implementării planului de
C.7
şi suprafaţa
management, se va apela la judecata experţilor.
habitatului speciei
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face
în viitor
prin unul din operatorii:
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 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei
se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei
Perspectivele
habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului
speciei din punct de
speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a
C.8
vedere al
habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din
habitatului speciei
valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei
Perspectivele
[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
C.9 speciei în viitor
habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din
valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale
(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare
(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există
probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor
Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc)
prin selectarea uneia dintre următoarele variante:
speciei în viitor
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3387 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3388 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în stare
favorabilă
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Tabel nr. 3389 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua) SAU viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13] este
asigurată

Nr

Tabel nr. 3390 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Anas platyrhynchos, cod Natura 2000: A053

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.

precizat conform



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.



Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
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necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3391 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Anas querquedula
Tabel nr. 3392 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas querquedula, cod Natura 2000: A055
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
Statut de prezenţă
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de
măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
Mărimea populaţiei
 Populaţie
nerezidentă
cuibăritoare
(care
A.3 speciei în aria naturală
utilizează aria naturală protejată pentru
protejată
reproducere);
- Clasa 1: 10-50 perechi;
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
referitoare la populaţia următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
A.4
respectiv:
speciei din aria
naturală protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
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A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea
favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei
A.12 Calitatea datelor

Populaţie
nerezidentă
cuibăritoare
(care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere);
- Clasa 1: 10-50 perechi;
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum
suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de
habitat existente aici și corelate cu atributele asociate
prezenței speciei din teren și conform literaturii de
specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3393 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică

decât

mărimea

populaţiei

de

referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal
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Tabel nr. 3394 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Anas querquedula, cod Natura 2000: A055
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
protejată
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
Metodologia de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
apreciere a suprafeţei
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
B.7 adecvate a habitatului
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
speciei în aria naturală
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
protejată
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
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B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
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B.15

B.16

B.17

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

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3395 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3396 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi
tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei
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Tabel nr. 3397 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas querquedula, cod Natura 2000: A055
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2. speciei în aria naturală
naturală protejată pentru reproducere);
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în
Tendinţa viitoare a
aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele speciei
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5 din punct de vedere al
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa viitoare a
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
C.6 suprafeţei habitatului
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
C.7 habitatului speciei şi
management, se va apela la judecata experţilor.
suprafaţa habitatului
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
speciei în viitor
face prin unul din operatorii:
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C.8

C.9

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin
una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3398 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3399 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate

2840

Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3400 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3401 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Anas querquedula, cod Natura 2000: A055

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

în aria naturală

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

protejată



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);



D.3.

D.4.

Starea globală de

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării globale




”FV” – favorabilă
Nu este cazul

de conservare a speciei
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D.5.

Starea globală de



Nu este cazul

conservare necunoscută
D.6.

Informaţii suplimentare

-

Tabel nr. 3402 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Anas strepera
Tabel nr. 3403 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anas strepera, cod Natura 2000: A051
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
Mărimea populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
A.3 speciei în aria naturală
utilizează aria naturală protejată pentru
protejată
reproducere);
- Clasa 1: 10-50 perechi;
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
Calitatea datelor
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
referitoare la populaţia
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
A.4
speciei din aria naturală
respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
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A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere);
- Clasa 1: 10-50 perechi;
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3404 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică

decât

mărimea

populaţiei

de

referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]
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Tabel nr. 3405 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Anas strepera, cod Natura 2000: A051
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2. speciei în aria
aria naturală protejată pentru reproducere);
naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată
estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
Metodologia de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
apreciere a suprafeţei
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
B.7 adecvate a habitatului
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
speciei în aria
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
naturală protejată
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
B.8 Raportul dintre
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
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suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii

suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani
în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria
naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă
cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară
pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul
din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei
apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
2846

B.15

B.16

B.17

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

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3406 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3407 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.3.]

este

suficient de mare şi tendinţa actuală
a suprafeţei habitatului speciei [B.9]
este stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 3408 - 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

A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele
speciei din punct de

Anas strepera, cod Natura 2000: A051
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
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vedere al habitatului
speciei

C.9

C.10

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin
una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de
vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin
una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale
(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare
(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există
probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor
planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei,
etc) prin selectarea uneia dintre următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3409 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3410 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3411 - 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
Principalele

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3412 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Anas strepera, cod Natura 2000: A051

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);



D.3.

D.4.

Starea globală de

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de
conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă inadecvată sau nefavorabilă – rea)



Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de
conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca ”X”
necunoscută)

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

Nu este cazul

2850

suplimentare

Tabel nr. 3413 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Anser albifrons
Tabel nr. 3414 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anser albifrons, cod Natura 2000: A041
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.3 speciei în aria naturală
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 5: 1000-5000 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
A.5 mărimea populaţiei
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
speciei în aria naturală
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
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protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

A.10

A.11

A.12
A.13

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

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 5: 1000-5000 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie pentru
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A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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

a se estima magnitudinea tendinței actuale


nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3415 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3416 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Anser albifrons, cod Natura 2000: A041
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A.2.

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată

B.3

Suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

B.8

Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
a speciilor”:
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
Metodologia de apreciere literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
a suprafeţei adecvate a
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
habitatului speciei în aria
odihnă și hrană în perioadele de pasaj și iernat. Pentru
naturală protejată
aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate
în considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
adecvată a habitatului
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
speciei şi suprafaţa actuală
 ” ≈” – aproximativ egal
a habitatului speciei
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B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
B.10
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

Calitatea datelor privind
B.13 tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

Tendinţa actuală globală a
habitatului speciei funcţie
B.14 de tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare din
B.15
punct de vedere al

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
2855

habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
B.16
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct de
B.17
vedere al habitatului
speciei

 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3417 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3418 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 3419 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anser albifrons, cod Natura 2000: A041
Tipul populaţiei
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
A.2.
speciei în aria
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
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naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere
al populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei
se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei
habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului
speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a
habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
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C.9

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de
vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin
una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale
(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare
(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există
probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor
planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei,
etc) prin selectarea uneia dintre următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3420 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3421 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3422 - 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
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Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut

evalua),

viabilitatea

pe

termen lung a speciei [C.13] este
asigurată

Nr

Tabel nr. 3423 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Anser albifrons, cod Natura 2000: A041

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.

Starea globală de

 Populație care doar iernează în aria naturală protejată
Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3424 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Anthus campestris
Tabel nr. 3425 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Anthus campestris, cod Natura 2000: A255
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 0: 1-10 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
Raportul dintre
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
mărimea populaţiei
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
A.6
speciei în aria naturală
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 0: 1-10 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3426 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică

decât

mărimea

populaţiei

de

referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3427 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Anthus campestris, cod Natura 2000: A255
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală speciilor”:
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
B.4
pentru suprafaţa
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
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habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa

nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
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actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

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

din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3428 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
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Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3429 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi
tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3430 - 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
Anthus campestris, cod Natura 2000: A255
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată
naturală protejată pentru reproducere);
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în
Tendinţa viitoare a
aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
C.4
mărimea populaţiei
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
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de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

C.10

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin
una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de
vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin
una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale
(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare
(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există
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probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor
planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei,
etc) prin selectarea uneia dintre următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3431 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3432 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3433 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea
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pe termen lung a speciei
[C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3434 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Anthus campestris, cod Natura 2000: A255

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3435 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toţi cei trei parametri sunt în stare
favorabilă

Ardea cinerea
Tabel nr. 3436 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Ardea cinerea, cod Natura 2000: A028
A.2 Statut de prezenţă
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
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temporală a speciilor

A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
- Clasa 1: 10-50 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
- Clasa 1: 10-50 perechi
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naturală protejată

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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de vedere al populaţiei
Tabel nr. 3437 - 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 populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este
mai

mică

populaţiei

decât

de

mărimea

referinţă

pentru

starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea

şi

natalitatea

nu

deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3438 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Ardea cinerea, cod Natura 2000: A028
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4
pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
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B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
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B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

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

 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3439 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 3440 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3441 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Ardea cinerea, cod Natura 2000: A028
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru reproducere)
naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în
Tendinţa viitoare a
aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
mărimea populaţiei
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
de referinţă pentru
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
C.4
starea favorabilă şi
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
mărimea populaţiei
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
viitoare a speciei
face prin unul din operatorii:
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C.5

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei
habitatului speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al habitatului
speciei

C.9

C.10

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin
una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de
vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin
una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale
(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare
(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există
probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor
planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei,
etc) prin selectarea uneia dintre următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
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ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3442 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3443 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3444 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

efect

asupra speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea
pe termen lung a speciei
[C.13] este asigurată

Tabel nr. 3445 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
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Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Ardea cinerea, cod Natura 2000: A028

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.

precizat conform



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3446 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toţi cei trei parametri sunt în
stare favorabilă

Ardea purpurea
Tabel nr. 3447 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Ardea purpurea, cod Natura 2000: A029
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
A.2
speciilor”:
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
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A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
- Clasa 0: 1-10 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
- Clasa 0: 1-10 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 2: 50-100 indivizi
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A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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Tabel nr. 3448 - 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 populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este
mai

mică

populaţiei

decât

de

mărimea

referinţă

pentru

starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea

şi

natalitatea

nu

deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3449 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Ardea purpurea, cod Natura 2000: A029
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2. speciei în aria
naturală protejată pentru reproducere);
naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată
estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 5107 ha
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B.7

Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
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

Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani
în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria
naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii
din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă
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Calitatea datelor
privind tendinţa
B.13
actuală a calităţii
habitatului speciei

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

cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară
pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul
din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei
apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3450 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3451 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3452 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Ardea purpurea, cod Natura 2000: A029
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei speciilor”:
A.2. în aria naturală
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
protejată
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
C.5 Perspectivele speciei
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
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din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
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ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3453 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3454 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3455 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
- rea
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua)
viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3456 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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A.1.

Specia

Ardea purpurea, cod Natura 2000: A029

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);



D.3.

D.4.

Starea globală de

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3457 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Ardeola ralloides
Tabel nr. 3458 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Ardeola ralloides, cod Natura 2000: A024
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
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A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
- Clasa 1: 10-50 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
- Clasa 1: 10-50 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
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apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

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

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3459 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă

Inadecvată

- Rea

Necunoscută

Mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este mai
mică decât mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă în
aria naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura
mortalitatea

populaţiei
şi

pe

vârste,

natalitatea

nu

deviază de la normal [A.15.]
Tabel nr. 3460 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Ardeola ralloides, cod Natura 2000: A024
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2. speciei în aria
aria naturală protejată pentru reproducere);
naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei
protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată
estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
B.7
apreciere a suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată:
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adecvate a habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani
în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria
naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă
cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară
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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

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul
din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei
apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3461 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3462 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea

2891

Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3463 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Ardeola ralloides, cod Natura 2000: A024
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei speciilor”:
A.2. în aria naturală
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
protejată
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei
Tendinţa viitoare a
speciei în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin
C.3
mărimii populaţiei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
Raportul dintre
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma
mărimea populaţiei de
implementării planului de management, se va apela la
referinţă pentru starea
C.4
judecata experţilor.
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
populaţiei viitoare a
va face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
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C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei
anticipată a se înregistra în cursul implementării planului
de management actual, faţă de valoarea actuală a
suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
[B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în
viitor, anticipat a fi atins în urma implementării planului
de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru
care există probabilitatea de a se materializa în viitor ca
urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre
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următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;
Tabel nr. 3464 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3465 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3466 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua)
viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată
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Tabel nr. 3467 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Ardeola ralloides, cod Natura 2000: A024

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de
conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă inadecvată sau nefavorabilă – rea)



Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de
conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca ”X”
necunoscută)

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

precizat conform

Informaţii

Nu este cazul

suplimentare

Tabel nr. 3468 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Aythya ferina
Tabel nr. 3469 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Aythya ferina, cod Natura 2000: A059
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A.2

Statut de prezenţă
temporală a speciilor

A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

A.6

A.7

A.8

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

Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
- Clasa 1: 10-50 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
 nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
- Clasa 1: 10-50 perechi
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naturală protejată

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

2897

de vedere al populaţiei
Tabel nr. 3470 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3471 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Aythya ferina, cod Natura 2000: A059
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
protejată
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
B.5 habitatului speciei din protejată se face pentru prima dată.
planul de management
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anterior
B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
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B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

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

uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3472 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 3473 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.]

este suficient de

mare şi tendinţa actuală a
suprafeţei

habitatului

speciei [B.9] este stabilă sau
în creştere
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3474 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Aythya ferina, cod Natura 2000: A059
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2. speciei în aria naturală
naturală protejată pentru reproducere);
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
C.4 referinţă pentru starea viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
favorabilă şi mărimea planului de management, se va apela la judecata experţilor.
populaţiei viitoare a
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
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speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
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variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3475 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Valoarea actuală a
Raportul dintre valoarea VRSF şi
viitoare a
Perspective
parametrului
valoarea viitoare a parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3476 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3477 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua) , viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13] este
asigurată
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Tabel nr. 3478 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Aythya ferina, cod Natura 2000: A059

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.

precizat conform



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3479 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Aythya fuligula
Tabel nr. 3480 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Aythya fuligula, cod Natura 2000: A061
A.2 Statut de prezenţă
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
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temporală a speciilor

A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Clasa 1: 10-50 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
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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

în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3481 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3482 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Aythya fuligula, cod Natura 2000: A061
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată
estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6
în aria naturală
exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului
apreciere a
speciei în aria naturală protejată:
B.7
suprafeţei adecvate Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
a habitatului speciei protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
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în aria naturală
protejată

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de vedere
al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care specia
poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului
Tendinţa actuală a
speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în
suprafeţei habitatului
cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria
speciei
naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii
din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
Calitatea datelor
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
privind tendinţa
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
actuală a suprafeţei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
habitatului speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
Calitatea habitatului asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
speciei în aria
uneia din valorile:
naturală protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă
Tendinţa actuală a
cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară
calităţii habitatului
pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din
speciei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”:
 ”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

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei
apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3483 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3484 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3485 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Aythya fuligula, cod Natura 2000: A061
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria naturală
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
Perspectivele speciei
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
C.5 din punct de vedere al
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
populaţiei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
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C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Tabel nr. 3486 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3487 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3488 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3489 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Aythya fuligula, cod Natura 2000: A061

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

precizat conform
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speciei în aria
naturală protejată

D.3.

D.4.

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:


Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de
conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă inadecvată sau nefavorabilă – rea)



Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de
conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca ”X”
necunoscută)

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.

Informaţii

Nu este cazul

suplimentare

Tabel nr. 3490 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Aythya nyroca
Tabel nr. 3491 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Aythya nyroca, cod Natura 2000: A060
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
A.3
speciei în aria naturală
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
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protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Clasa 1: 10-50 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Clasa 3: 100-500 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Clasa 1: 10-50 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Clasa 3: 100-500 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
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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

precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3492 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
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Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este mai

mică decât

mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

de
starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3493 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Aythya nyroca, cod Natura 2000: A060
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
protejată
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
B.7
apreciere a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată:
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adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă
cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima dată
pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul
din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă
cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară
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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

pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul
din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei
apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3494 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3495 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi
tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3496 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Aythya nyroca, cod Natura 2000: A060
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
protejată
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
C.5 din punct de vedere al vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
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C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Tabel nr. 3497 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3498 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3499 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
- rea
Principalele impacturi, respectiv
presiunile

actuale

şi

ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua) SAU viabilitatea
pe termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Nr
A.1.

Tabel nr. 3500 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

Aythya nyroca, cod Natura 2000: A060
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A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.

precizat conform



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3501 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Botaurus stellaris
Tabel nr. 3502 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Botaurus stellaris, cod Natura 2000: A021
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
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A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
 Clasa 0: 1-10 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
 Clasa 0: 1-10 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 1: 10-50 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
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apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

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

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3503 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

Inadecvată

Rea

Necunoscută

Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]
Tabel nr. 3504 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Botaurus stellaris, cod Natura 2000: A021
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Tipul populaţiei speciei
A.2.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
în aria naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
B.6
habitatului speciei în
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
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aria naturală protejată

exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
Metodologia de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
apreciere a suprafeţei
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
B.7 adecvate a habitatului
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere
speciei în aria naturală
a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
protejată
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
adecvată a habitatului
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
B.8 speciei şi suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
B.9 suprafeţei habitatului
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
speciei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
Calitatea datelor privind
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
tendinţa actuală a
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
B.10
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
B.11 speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
B.12 Tendinţa actuală a
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
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calităţii habitatului
speciei

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
B.13
calităţii habitatului
speciei

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

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3505 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3506 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută

Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3507 - 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
Botaurus stellaris, cod Natura 2000: A021
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei speciilor”:
A.2. în aria naturală
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
protejată
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
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C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
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ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3508 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3509 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3510 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua) SAU viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13] este
asigurată

Nr

Tabel nr. 3511 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
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A.1.

Specia

Botaurus stellaris, cod Natura 2000: A021

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.

precizat conform



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

N-

suplimentare

Tabel nr. 3512 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Branta ruficollis
Tabel nr. 3513 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Branta ruficollis, cod Natura 2000: A396
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
A.2
speciilor”:
temporală a speciilor
 Populație care doar iernează în aria naturală
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A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
- Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
 Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Clasa 1: 10-50 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
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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

atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3514 - 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 populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este
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mai

mică

populaţiei

decât

de

mărimea

referinţă

pentru

starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea

şi

natalitatea

nu

deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3515 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Branta ruficollis, cod Natura 2000: A396
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 6600 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în aria
exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 6600 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Metodologia de apreciere Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
a suprafeţei adecvate a
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
B.7
habitatului speciei în aria împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
naturală protejată
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
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B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor privind

odihnă și hrană în perioadele de pasaj și iernat. Pentru
aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate
în considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
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B.14

B.15

B.16

B.17

tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
habitatului speciei
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
a habitatului speciei
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
funcţie de tendinţa
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
suprafeţei şi de tendinţa
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
calităţii habitatului
 ”0” – stabilă
speciei
Starea de conservare din Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de
habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 3516 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3517 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
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stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3518 - 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
Branta ruficollis, cod Natura 2000: A396
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
protejată
 Populație care doar iernează în aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
C.5 din punct de vedere al
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
Tendinţa viitoare a
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
C.6 suprafeţei habitatului
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
speciei
actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
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Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
Raportul dintre
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
suprafaţa adecvată a
management, se va apela la judecata experţilor.
C.7 habitatului speciei şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
suprafaţa habitatului
face prin unul din operatorii:
speciei în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
Perspectivele speciei
C.8 din punct de vedere al habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
Perspectivele speciei în pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
C.9 viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
Efectul cumulat al
unor planuri, modificări de management, schimbarea
C.10 impacturilor asupra
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
speciei în viitor
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3519 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune
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Tabel nr. 3520 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3521 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3522 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Branta ruficollis, cod Natura 2000: A396

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată
D.3.

D.4.



precizat conform

Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul
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globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de



Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3523 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Buteo rufinus
Tabel nr. 3524 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Buteo rufinus, cod Natura 2000: A403
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea de
măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
A.3 speciei în aria naturală măsură pentru populația speciei”.
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire Clasa 0: 1-10
indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la
A.4
respectiv:
populaţia speciei din
aria naturală protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
A.5 Raportul dintre
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
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mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12
A.13

0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Mărimea populaţiei

speciei în aria naturală
protejată comparata
cu mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în protejată se face pentru prima dată.
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
- Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
referinţă pentru starea
aria naturală protejată pentru reproducere);
favorabilă în aria
- Clasa 0: 1-10 indivizi
naturală protejată
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
Metodologia de
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
apreciere a mărimii
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
populaţiei de referinţă în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente precum
pentru starea
suprafața ariei naturale protejate sau particularitățile de
favorabilă
habitat existente aici și corelate cu atributele asociate
prezenței speciei din teren și conform literaturii de
specialitate.
Raportul dintre
 ≈ – aproximativ egal
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
 x – necunoscută
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
 insuficientă – date insuficiente sau nesigure
privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea
 nu există date suficiente referitoare la specie pentru a
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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

se estima magnitudinea tendinței actuale



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.




structura populaţiei pe vârste,
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

mortalitatea

şi

Tabel nr. 3525 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3526 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
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A.1.

A.2.

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

Specia

Buteo rufinus, cod Natura 2000: A403
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
speciei în aria naturală speciilor”:
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
speciei în aria naturală estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din naturală protejată se face pentru prima dată.
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
Metodologia de
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
apreciere a suprafeţei specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
adecvate a habitatului vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană
speciei în aria naturală în perioadele de pasaj.
Pentru aprecierea suprafeței
protejată
adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate
elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât
din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al
zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional),
fiind însă excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate
cu favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa adecvată a
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
habitatului speciei şi
 ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
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suprafeţei habitatului
speciei

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15
B.16

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
Calitatea datelor
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
privind tendinţa
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
actuală a suprafeţei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
habitatului speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
speciei în aria naturală lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
calităţii habitatului
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
speciei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
privind tendinţa
respectiv:
actuală a calităţii
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
globală a habitatului
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei funcţie de
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
 ”0” – stabilă
habitatului speciei
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare
din punct de vedere al speciei evaluată în baza matricii 3:
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
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conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al
habitatului speciei

B.17

habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3527 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3528 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3529 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
Specia
Buteo rufinus, cod Natura 2000: A403
A.2. Tipul populaţiei
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
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speciei în aria
naturală protejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere
al populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
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C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3530 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3531 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3532 - 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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Nefavorabilă

Favorabilă
Principalele

-inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3533 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Buteo rufinus, cod Natura 2000: A403

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare
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Tabel nr. 3534 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Calidris minuta
Tabel nr. 3535 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Calidris minuta, cod Natura 2000: A145
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
Mărimea populaţiei
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
A.3 speciei în aria naturală
măsură pentru populația speciei”.
protejată
- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
Raportul dintre
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
mărimea populaţiei
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
A.6
speciei în aria naturală
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 1: 10-50 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3536 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei
de referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3537 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Calidris minuta, cod Natura 2000: A145
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei în
a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
B.4 Calitatea datelor pentru
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
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suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
2952

tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii datelor”, respectiv:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
habitatului speciei funcţie tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
de tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare din
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de
habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei
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Tabel nr. 3538 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3539 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3540 - 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
Calidris minuta, cod Natura 2000: A145
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
C.3
mărimii populaţiei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
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 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5 speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
C.6 suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
C.7
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
C.8
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
Perspectivele
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
C.9 speciei în viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
C.10 Efectul cumulat al
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
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impacturilor asupra
speciei în viitor

estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3541 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3542 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3543 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă - Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
- rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
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[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Tabel nr. 3544 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Calidris minuta, cod Natura 2000: A145

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3545 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă
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Calidris temminckii
Tabel nr. 3546 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Calidris temminckii, cod Natura 2000: A146
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
Mărimea populaţiei
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
A.3 speciei în aria naturală
măsură pentru populația speciei”.
protejată
- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
referitoare la populaţia următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim aferent
Raportul dintre
valorilor minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei
mărimea populaţiei
în aria naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea
A.5 speciei în aria naturală
populaţiei naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
A.8
referinţă pentru starea
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
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favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa actuală
a mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare
din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

-

Clasa 0: 1-10 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată. Au
fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren
și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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Tabel nr. 3547 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3548 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Calidris temminckii, cod Natura 2000: A146
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei în a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau
hrănire.
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
B.6 habitatului speciei în aria naturală protejată estimată printr-o singură valoare
naturală protejată
numerică, exprimată în hectare:
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B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a

≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
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calităţii habitatului
speciei

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

calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3549 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3550 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă
-

Necunoscută

rea

Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3551 - 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
Calidris temminckii, cod Natura 2000: A146
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei speciei nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
A.2. în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
C.5 Perspectivele speciei
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
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din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
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scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3552 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3553 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3554 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Tabel nr. 3555 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
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Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

Calidris temminckii, cod Natura 2000: A146

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3556 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Carduelis cannabina
Tabel nr. 3557 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Carduelis cannabina, cod Natura 2000: A366
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
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A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 1: 10-50 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere):
- Clasa 1: 10-50 perechi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
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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

literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3558 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei
de referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3559 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Carduelis cannabina, cod Natura 2000: A366
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală speciilor”:
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
B.7 apreciere a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată:
adecvate a habitatului Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
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speciei în aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
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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

unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3560 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3561 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea

2971

Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3562 - 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
Carduelis cannabina, cod Natura 2000: A366
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală speciilor”:
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul
C.3
mărimii populaţiei
din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
populaţiei viitoare a
va face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
Perspectivele speciei
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
C.5
din punct de vedere al populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
populaţiei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
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C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în
viitor, anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;
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Tabel nr. 3563 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3564 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3565 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua) SAU viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13] este
asigurată

Nr

Tabel nr. 3566 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Carduelis cannabina, cod Natura 2000: A366

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

precizat conform
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speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3567 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Carduelis carduelis
Tabel nr. 3568 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Carduelis carduelis, cod Natura 2000: A364
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
Statut de prezenţă temporală temporală a speciilor”:
A.2
a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
Mărimea populaţiei speciei estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de
A.3
în aria naturală protejată
unitatea de măsură utilizată conform nomenclatorului
„Unități de măsură pentru populația speciei”.
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A.4

Calitatea datelor referitoare
la populaţia speciei din aria
naturală protejată

A.5

Raportul dintre mărimea
populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere):
- Clasa 4: 500-1000 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din
aria naturală protejată se va preciza prin alegerea
uneia din următoarele valori din nomenclatorul
„Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim
aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]
raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10
pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei actuale



0-2 %, corespunzătoare clasei
formularul standard Natura 2000.
nesemnificativă

”C”

din

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere):
- Clasa 4: 500-1000 perechi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată.
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate sau particularitățile de habitat
existente aici și corelate cu atributele asociate prezenței
speciei din teren și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal
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Tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor privind
A.12 tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
A.13 actuale a mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii populaţiei
A.14
speciei exprimată prin
calificative
A.11

A.15 Structura populaţiei speciei
Starea de conservare din
A.16 punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
A.17 conservare din punct de
vedere al populaţiei speciei
Starea de conservare
A.18 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.






structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3569 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]
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Tabel nr. 3570 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Carduelis carduelis, cod Natura 2000: A364
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în aria
exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
Metodologia de apreciere
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
a suprafeţei adecvate a
B.7
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
habitatului speciei în aria
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
naturală protejată
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
B.8 Raportul dintre suprafaţa Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
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adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală globală
a habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa

şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
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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

B.15

B.16

B.17



”0” – stabilă

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3571 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3572 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei
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Tabel nr. 3573 - 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
Carduelis carduelis, cod Natura 2000: A364
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei
speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre mărimea referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
populaţiei de referinţă
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4 pentru starea favorabilă
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
şi mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei din populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
C.5 punct de vedere al
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
populaţiei
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
Tendinţa viitoare a
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
C.6 suprafeţei habitatului
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
speciei
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre suprafaţa
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
adecvată a habitatului
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
C.7 speciei şi suprafaţa
management, se va apela la judecata experţilor.
habitatului speciei în
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
viitor
face prin unul din operatorii:
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C.8

C.9

Perspectivele speciei din
punct de vedere al
habitatului speciei

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 3574 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a parametrului

La fel cu/ deasupra VRSF

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 3575 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în
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stare favorabilă

Tabel nr. 3576 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale
şi ameninţările viitoare, nu
vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile
(dacă s-au putut evalua)
SAU viabilitatea pe termen
lung a speciei [C.13] este
asigurată

Nr

Tabel nr. 3577 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Carduelis carduelis, cod Natura 2000: A364

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

în aria naturală

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării globale




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

de conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare necunoscută
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D.6.

Informaţii suplimentare

-

Tabel nr. 3578 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Carduelis chloris
Tabel nr. 3579 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Carduelis chloris, cod Natura 2000: A363
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 4: 500-1000 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
Raportul dintre
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
mărimea populaţiei
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
A.5 speciei în aria naturală
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
protejată şi mărimea
naţională a speciei.”.
populaţiei naţionale


0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

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



standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere):
- Clasa 4: 500-1000 perechi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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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Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
A.16 punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei
A.15




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3580 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3581 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Carduelis chloris, cod Natura 2000: A363
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei în a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie
nerezidentă
cuibăritoare
(care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
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B.4

Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii datelor”, respectiv:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
habitatului speciei funcţie tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
de tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare din
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de
habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
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speciei
Tabel nr. 3582 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3583 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 3584 - 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
Carduelis chloris, cod Natura 2000: A363
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei speciei nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
A.2. în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a
C.3
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei
mărimii populaţiei
speciei în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
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C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor

şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma
implementării planului de management, se va apela la
judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei
anticipată a se înregistra în cursul implementării planului
de management actual, faţă de valoarea actuală a
suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
[B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în
viitor, anticipat a fi atins în urma implementării planului
de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
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C.10

punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru
care există probabilitatea de a se materializa în viitor ca
urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre
următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 3585 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3586 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3587 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
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avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3588 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Carduelis chloris, cod Natura 2000: A363

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3589 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nefavorabilă - rea
Nu este cazul

Necunoscută
Nu este cazul

stare

favorabilă

Carduelis spinus
Tabel nr. 3590 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Carduelis spinus, cod Natura 2000: A365
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Statut de prezenţă
a speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
respectiv:
speciei din aria naturală
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim
Raportul dintre mărimea
aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii
populaţiei speciei în aria
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]
A.5 naturală protejată şi
raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”.
mărimea populaţiei
naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
A.6
speciei în aria naturală
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
- Clasa 3: 100-500 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată.
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate sau particularitățile de habitat existente
aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din
teren și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct de
vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3591 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3592 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Carduelis spinus, cod Natura 2000: A365
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei în
a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
Calitatea datelor pentru
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
B.4 suprafaţa habitatului
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
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B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului

complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
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speciei

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17



medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii datelor”, respectiv:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
habitatului speciei funcţie tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
de tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare din
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de
habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 3593 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
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Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3594 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3595 - 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
Carduelis spinus, cod Natura 2000: A365
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei speciei nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
A.2. în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
C.4 Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
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mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
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viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3596 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3597 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3598 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale
şi ameninţările viitoare, nu
vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile
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(dacă s-au putut evalua)
SAU viabilitatea pe termen
lung a speciei [C.13] este
asigurată

Tabel nr. 3599 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Carduelis spinus, cod Natura 2000: A365

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3600 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă
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Charadrius dubius
Tabel nr. 3601 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Charadrius dubius, cod Natura 2000: A136
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Statut de prezenţă
a speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 3: 100-500 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
respectiv:
speciei din aria naturală
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim
Raportul dintre mărimea
aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii
populaţiei speciei în aria
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]
A.5 naturală protejată şi
raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”.
mărimea populaţiei
naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.8
referinţă pentru starea
aria naturală protejată pentru reproducere):
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favorabilă în aria naturală
protejată

A.9

A.10

A.11
A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Metodologia de apreciere
a mărimii populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă

Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al populaţiei

-

Clasa 3: 100-500 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată.
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate sau particularitățile de habitat existente
aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din
teren și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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Tabel nr. 3602 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei
de referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3603 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Charadrius dubius, cod Natura 2000: A136
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
Tipul populaţiei speciei în temporală a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere);
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4
suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
B.6
Suprafaţa adecvată a
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
3004

habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor
de concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
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B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a calităţii
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
habitatului speciei
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii datelor”, respectiv:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
habitatului speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
de tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare din
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de
habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 3604 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 3605 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.]

este suficient de

mare şi tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creşter
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3606 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Charadrius dubius, cod Natura 2000: A136
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei
speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei
Tendinţa viitoare a
speciei în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin
C.3
mărimii populaţiei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre mărimea
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
populaţiei de referinţă
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma
C.4 pentru starea favorabilă
implementării planului de management, se va apela la
şi mărimea populaţiei
judecata experţilor.
viitoare a speciei
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
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C.5

Perspectivele speciei din
punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor

C.8

Perspectivele speciei din
punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei
anticipată a se înregistra în cursul implementării planului
de management actual, faţă de valoarea actuală a
suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
[B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în
viitor, anticipat a fi atins în urma implementării planului
de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru
care există probabilitatea de a se materializa în viitor ca
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urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre
următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;
Tabel nr. 3607 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a parametrului

La fel cu/ deasupra VRSF

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 3608 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3609 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU
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viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Tabel nr. 3610 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Charadrius dubius, cod Natura 2000: A136

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3611 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Chlidonias hybrida (hybridus)
Tabel nr. 3612 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Chlidonias hybridus, cod Natura 2000: A196
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A.2

Statut de prezenţă
temporală a speciilor

A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
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pentru starea favorabilă

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

cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3613 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută
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Inadecvată

Rea

Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică

decât

mărimea

populaţiei

de

referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3614 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Chlidonias hybridus, cod Natura 2000: A196
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată
naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
pentru suprafaţa
B.4
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată
estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6
în aria naturală
exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
B.7
apreciere a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
suprafeţei adecvate Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
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a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani
în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria
naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii
din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă
cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară
pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul
din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
privind tendinţa
respectiv:
actuală a calităţii
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
globală a habitatului tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei
speciei funcţie de
apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa
tendinţa suprafeţei şi actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
 ”0” – stabilă
habitatului speciei
Starea de conservare Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
din punct de vedere speciei evaluată în baza matricii 3:
al habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct habitatului speciei:
de vedere al
 ”0” – este stabilă
habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul
necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 3615 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3616 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3617 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Chlidonias hybridus, cod Natura 2000: A196
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere);
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5 speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
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Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
C.6 suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
C.7
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
C.8
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
Perspectivele
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
C.9 speciei în viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
Efectul cumulat al
unor planuri, modificări de management, schimbarea
C.10 impacturilor asupra
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
speciei în viitor
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3618 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
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Valoarea actuală a
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

Tendinţă

Raportul dintre valoarea

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 3619 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3620 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale
şi ameninţările viitoare, nu
vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele
viitor

speciei

[C.9.]

în
sunt

favorabile (dacă s-au putut
evalua) SAU viabilitatea
pe termen lung a speciei
[C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3621 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Chlidonias hybridus, cod Natura 2000: A196

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

precizat conform
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speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3622 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Ciconia ciconia
Tabel nr. 3623 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Ciconia ciconia, cod Natura 2000: A031
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
Mărimea populaţiei
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
A.3 speciei în aria naturală
măsură pentru populația speciei”.
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
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A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 1: 10-50 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 1: 10-50 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3624 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
-Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
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mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3625 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Ciconia ciconia, cod Natura 2000: A031
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală speciilor”:
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 6600 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈6600 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Metodologia de
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
apreciere a suprafeţei
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
B.7 adecvate a habitatului
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
speciei în aria naturală
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
protejată
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
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B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa

respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
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actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

B.15

B.16

B.17

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă

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

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3626 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3627 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
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Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3628 - 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
Ciconia ciconia, cod Natura 2000: A031
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5 speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
C.6 suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
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C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor

C.8

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3629 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune
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Tabel nr. 3630 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3631 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3632 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Ciconia ciconia, cod Natura 2000: A031

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:


”FV” – favorabilă
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D.4.

Tendinţa stării



Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3633 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Ciconia nigra
Tabel nr. 3634 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Ciconia nigra, cod Natura 2000: A030
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
Calitatea datelor
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
referitoare la populaţia
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
A.4
speciei din aria naturală
respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
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A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
A.12 tendinţa actuală a
mărimii populaţiei



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 1: 10-50 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3635 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]
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Tabel nr. 3636 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Ciconia nigra, cod Natura 2000: A030
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală speciilor”:
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4
pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6
habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
Metodologia de
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
apreciere a suprafeţei
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
adecvate a habitatului vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană
B.7
speciei în aria naturală în perioadele de pasaj.
Pentru aprecierea suprafeței
protejată
adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate
elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât
din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al
zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional),
fiind însă excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate
cu favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
Raportul dintre
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
B.8
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
 ” ≈” – aproximativ egal
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suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

B.15

Tendinţa actuală
globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
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B.16

B.17

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

speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3637 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3638 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3639 - 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
Ciconia nigra, cod Natura 2000: A030
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A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
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prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
Perspectivele speciei în pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
C.9 viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
Efectul cumulat al
unor planuri, modificări de management, schimbarea
C.10 impacturilor asupra
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
speciei în viitor
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3640 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3641 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3642 - 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 Necunoscută
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inadecvată
Principalele

rea

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3643 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Ciconia nigra, cod Natura 2000: A030

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3644 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nefavorabilă - rea
Nu este cazul

Necunoscută
Nu este cazul

stare

favorabilă

Circaetus gallicus
Tabel nr. 3645 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Circaetus gallicus, cod Natura 2000: A080
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
Mărimea populaţiei
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
A.3 speciei în aria naturală
măsură pentru populația speciei”.
protejată
- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
Raportul dintre
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
mărimea populaţiei
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
A.6
speciei în aria naturală
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 0: 1-10 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3646 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
-Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3647 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Circaetus gallicus, cod Natura 2000: A080
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 6600 ha
B.4 Calitatea datelor pentru
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
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suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10 Calitatea datelor privind

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 6600 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată
prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
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tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria naturală
protejată

Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului
speciei

Calitatea datelor privind
B.13 tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

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

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul
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Tabel nr. 3648 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3649 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3650 - 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
Circaetus gallicus, cod Natura 2000: A080
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală speciilor”:
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a
C.3
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
mărimii populaţiei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
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C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei
în viitor

viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
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C.10

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3651 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3652 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3653 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
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perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Tabel nr. 3654 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Circaetus gallicus, cod Natura 2000: A080

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3655 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă
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Circus aeruginosus
Tabel nr. 3656 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Circus aeruginosus, cod Natura 2000: A081
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
Mărimea populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.3 speciei în aria naturală
aria naturală protejată pentru reproducere);
protejată
- Clasa 0: 1-10 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
Raportul dintre
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
mărimea populaţiei
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
A.7 Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
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populaţiei estimate în
planul de management
anterior

protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
- Clasa 0: 1-10 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3657 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3658 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Circus aeruginosus, cod Natura 2000: A081
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
A.2.
aria naturală protejată
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală
B.3 speciei în aria naturală
protejată estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 6600 ha
B.4 Calitatea datelor pentru
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei
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suprafaţa habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere a
suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

în aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 6600 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei
conform literaturii de specialitate. Specia poate utiliza
suprafața și imediata vecinătate a ariei naturale
protejate pentru reproducere, respectiv odihnă și hrană
în perioadele de cuibărit/creștere a puilor și pasaj.
Pentru aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au
fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în
care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind
însă excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate
cu favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă
de suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din
planul de management anterior [B.5.] sau faţă de
suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată în urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor
elaborate pentru prima dată pentru aria naturală
protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii
din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
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B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

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

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării
şi/sau modelării datelor obţinute prin
măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală
protejată, care asigură supravieţuirea respectivei
specii pe termen lung, incluzând variabilitatea
genetică, se va face prin alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată
din planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia
din următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării
şi/sau modelării datelor obţinute prin
măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii
habitatului speciei apreciată în baza matricii 2 din
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul
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Tabel nr. 3659 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3660 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.]

este suficient de

mare şi tendinţa actuală a
suprafeţei

habitatului

speciei [B.9] este stabilă sau
în creştere
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3661 - 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
Circus aeruginosus, cod Natura 2000: A081
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei speciilor”:
A.2. în aria naturală
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
protejată
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
Tendinţa viitoare a
C.3
manifesta în cursul implementării planului de management
mărimii populaţiei
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
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C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor

în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
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Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3662 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3663 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3664 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale
şi ameninţările viitoare, nu
vor avea în viitor un efect
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semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele
viitor

speciei

[C.9.]

în
sunt

favorabile (dacă s-au putut
evalua) SAU viabilitatea
pe termen lung a speciei
[C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3665 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Circus aeruginosus, cod Natura 2000: A081

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.

precizat conform



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3666 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Circus cyaneus
Tabel nr. 3667 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Circus cyaneus, cod Natura 2000: A082
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Statut de prezenţă
a speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
Mărimea populaţiei
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
A.3 speciei în aria naturală
măsură pentru populația speciei”.
protejată
- Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din
aria naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia
Calitatea datelor
din următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
referitoare la populaţia
A.4
datelor”, respectiv:
speciei din aria naturală
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim
Raportul dintre mărimea
aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii
populaţiei speciei în aria
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]
A.5 naturală protejată şi
raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”.
mărimea populaţiei
naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
A.6 speciei în aria naturală
protejată comparata cu
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

A.13

A.14

A.15
A.16
A.17

mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată

Metodologia de apreciere
a mărimii populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă

Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

-

Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
- Clasa 1: 10-50 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată.
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate sau particularitățile de habitat existente
aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din
teren și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută
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A.18

conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al populaţiei



-

Tabel nr. 3668 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică decât
mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

de
starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]
Tabel nr. 3669 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Circus cyaneus, cod Natura 2000: A082
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
Tipul populaţiei speciei în
temporală a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
Suprafaţa habitatului speciei
B.3
estimată exprimată în hectare:
în aria naturală protejată
≈ 6600 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei
Calitatea datelor pentru
în aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
B.4
suprafaţa habitatului speciei valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
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B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6
numerică, exprimată în hectare:
≈ 6600 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei
Metodologia de apreciere a conform literaturii de specialitate. Specia poate utiliza
suprafeţei adecvate a
suprafața și imediata vecinătate a ariei naturale
B.7
habitatului speciei în aria
protejate pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj
naturală protejată
și iernat. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele
de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct
de vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor
în care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional),
fiind însă excluse suprafețele unde nu se regăsesc
habitate cu favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
B.8
speciei şi suprafaţa actuală a
 ” ≈” – aproximativ egal
habitatului speciei
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă
de suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul
de management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
B.9 suprafeţei habitatului
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
Calitatea datelor privind
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
B.10 tendinţa actuală a suprafeţei
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată
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B.11

Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

Calitatea datelor privind
B.13 tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

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

modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată
din planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3670 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
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[B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3671 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3672 - 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
Circus cyaneus, cod Natura 2000: A082
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei
speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei
Tendinţa viitoare a
speciei în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin
C.3
mărimii populaţiei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Raportul dintre mărimea Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
C.4 populaţiei de referinţă
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
pentru starea favorabilă
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma
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şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei

implementării planului de management, se va apela la
judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei din populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
C.5 punct de vedere al
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
populaţiei
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei
anticipată a se înregistra în cursul implementării planului
de management actual, faţă de valoarea actuală a
Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
C.6 suprafeţei habitatului
[B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din
speciei
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre suprafaţa habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în
viitor, anticipat a fi atins în urma implementării planului
adecvată a habitatului
de management, se va apela la judecata experţilor.
C.7 speciei şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
habitatului speciei în
va face prin unul din operatorii:
viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele speciei din suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
C.8 punct de vedere al
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
habitatului speciei
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
Perspectivele speciei în
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
C.9 viitor
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
C.10
impacturilor asupra
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
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actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru
care există probabilitatea de a se materializa în viitor ca
urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre
următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

speciei în viitor

Tabel nr. 3673 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3674 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3675 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
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[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Tabel nr. 3676 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Circus cyaneus, cod Natura 2000: A082

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată
D.3.

D.4.



precizat conform

Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3677 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Coracias garrulus
Tabel nr. 3678 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
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Nr
A.1

Parametru
Specia

A.2

Statut de prezenţă
temporală a speciilor

A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Descriere
Coracias garrulus, cod Natura 2000: A231
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 0: 1-10 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8
A.9

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere):
- Clasa 0: 1-10 perechi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
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apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

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

din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3679 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

Inadecvată

Rea

Necunoscută

Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3680 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Coracias garrulus, cod Natura 2000: A231
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei
speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 1911 ha
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Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
Metodologia de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
apreciere a suprafeţei
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
B.7 adecvate a habitatului
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere
speciei în aria naturală
a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
protejată
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
adecvată a habitatului
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
B.8 speciei şi suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
B.9 suprafeţei habitatului
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
speciei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
Calitatea datelor privind
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
tendinţa actuală a
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
B.10
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
B.11 speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
B.12 calităţii habitatului
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
speciei
planul de management anterior sau faţă de calitatea
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Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
B.13
calităţii habitatului
speciei

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

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3681 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3682 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3683 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
Specia
Coracias garrulus, cod Natura 2000: A231
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere);
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5
speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
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C.6

C.7

C.8

C.9

C.10

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa viitoare a
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
Perspectivele
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
speciei în viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
Efectul cumulat al
unor planuri, modificări de management, schimbarea
impacturilor asupra
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
speciei în viitor
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3684 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
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Tendinţă

Raportul dintre valoarea

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

Valoarea actuală a
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 3685 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3686 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3687 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Coracias garrulus, cod Natura 2000: A231

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

precizat conform
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naturală protejată

D.3.

D.4.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3688 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Cuculus canorus
Tabel nr. 3689 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Cuculus canorus, cod Natura 2000: A212
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
Mărimea populaţiei
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
A.3 speciei în aria naturală
măsură pentru populația speciei”.
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
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A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

- Clasa 3: 100-500 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere):
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie pentru
a se estima magnitudinea tendinței actuale



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3690 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei
de referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura

populaţiei

pe
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vârste,

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3691 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Cuculus canorus, cod Natura 2000: A212
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
speciilor”:
A.2. speciei în aria
naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 6600 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4
pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
a habitatului speciei
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei în protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6
aria naturală
exprimată în hectare:
protejată
≈ 6600 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
Metodologia de
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
apreciere a suprafeţei
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
aria naturală
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
protejată
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere
a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele
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B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în
care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
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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

B.14

B.15

B.16

B.17

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3692 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3693 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.]

este suficient de

mare şi tendinţa actuală a
suprafeţei

habitatului

speciei [B.9] este stabilă sau
în creşter
Calitatea habitatului speciei
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în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3694 - 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
Cuculus canorus, cod Natura 2000: A212
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2.
speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
C.5
speciei din punct de
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
vedere al populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de
Tendinţa viitoare a management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
C.6
suprafeţei
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
habitatului speciei
actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
C.7
suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
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habitatului speciei
şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor

C.8

C.9

C.10

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3695 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a parametrului

La fel cu/ deasupra VRSF

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 3696 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
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Nefavorabile -

Favorabile
Ambii

inadecvate

parametri

în Nu este cazul

Nefavorabile - rele
Nu este cazul

Necunoscută
Nu este cazul

stare favorabilă

Tabel nr. 3697 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3698 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Cuculus canorus, cod Natura 2000: A212

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul

globale de
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conservare a speciei
D.5.

Starea globală de



Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3699 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Cygnus cygnus
Tabel nr. 3700 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Cygnus cygnus, cod Natura 2000: A038
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
Mărimea populaţiei
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
A.3 speciei în aria naturală
măsură pentru populația speciei”.
protejată
- Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
A.5 Raportul dintre
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
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mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

-

Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
- Clasa 2: 50-100 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie pentru
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A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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

a se estima magnitudinea tendinței actuale


nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3701 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei
de referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3702 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
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A.1.

A.2.

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

Specia

Cygnus cygnus, cod Natura 2000: A038
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
Tipul populaţiei speciei conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
a speciilor”:
în aria naturală
protejată
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
speciei în aria naturală estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
Calitatea datelor pentru aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
Metodologia de
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
apreciere a suprafeţei
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
adecvate a habitatului
odihnă și hrană în perioadele de pasaj și iernat. Pentru
speciei în aria naturală
aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate
protejată
în considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
suprafaţa adecvată a
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
habitatului speciei şi
 ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
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B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
suprafeţei habitatului
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată
speciei
prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
privind tendinţa actuală valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
a suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
speciei în aria naturală lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
privind tendinţa actuală următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
a calităţii habitatului
speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
globală a habitatului
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei funcţie de
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
 ”0” – stabilă
habitatului speciei
Starea de conservare
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
din punct de vedere al
speciei evaluată în baza matricii 3:
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B.16

B.17

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
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3703 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3704 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3705 - 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
A.2.

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

Specia
Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

Cygnus cygnus, cod Natura 2000: A038
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
 Populație care doar iernează în aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
Perspectivele
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
speciei din punct de
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
vedere al
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
habitatului speciei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
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C.9

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3706 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3707 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3708 - 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
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3709 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Cygnus cygnus, cod Natura 2000: A038

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată
D.3.

D.4.



precizat conform

Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3710 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Cygnus olor
Tabel nr. 3711 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Cygnus olor, cod Natura 2000: A036
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
Mărimea populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
A.3 speciei în aria naturală
utilizează aria naturală protejată pentru
protejată
reproducere):
- Clasa 1: 10-50 perechi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
Raportul dintre
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
mărimea populaţiei
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
A.5 speciei în aria naturală
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
protejată şi mărimea
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
populaţiei naţionale
naţională a speciei.”.
3090



A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

A.10

A.11

A.12

A.13

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

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere):
- Clasa 1: 10-50 perechi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie pentru
a se estima magnitudinea tendinței actuale
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A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3712 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică

decât

mărimea

populaţiei

de

referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3713 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Cygnus olor, cod Natura 2000: A036
Tipul populaţiei speciei
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
A.2.
în aria naturală protejată nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
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B.3

Suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

B.7

B.8

B.9

speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
habitatului speciei în aria
exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
Metodologia de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
apreciere a suprafeţei
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
adecvate a habitatului
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere
speciei în aria naturală
a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
protejată
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
adecvată a habitatului
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
speciei şi suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
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suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
B.10
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria naturală
protejată

Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului
speciei

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
B.13
calităţii habitatului
speciei
Tendinţa actuală globală
a habitatului speciei
funcţie de tendinţa
B.14
suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din
B.15 punct de vedere al
habitatului speciei
B.16 Tendinţa stării de

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
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conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
B.17
de vedere al habitatului
speciei

habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3714 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3715 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.3.]

este

suficient de mare şi tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului speciei [B.9]
este stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 3716 - 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
Cygnus olor, cod Natura 2000: A036
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei speciei nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
A.2. în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
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C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
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C.9

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3717 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a parametrului

La fel cu/ deasupra VRSF

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 3718 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3719 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,
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respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3720 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Cygnus olor, cod Natura 2000: A036

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.

precizat conform



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);



Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

Nu este cazul

suplimentare

Tabel nr. 3721 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Delichon urbicum (urbica)
Tabel nr. 3722 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Delichon urbica, cod Natura 2000: A253
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Statut de prezenţă
a speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 4: 500 - 1000 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
respectiv:
speciei din aria naturală
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim
Raportul dintre mărimea
aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii
populaţiei speciei în aria
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]
A.5 naturală protejată şi
raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”.
mărimea populaţiei
naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
A.6
speciei în aria naturală
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere):
- Clasa 4: 500 - 1000 perechi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată.
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate sau particularitățile de habitat existente
aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din
teren și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct de
vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3723 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este
mai

mică

populaţiei

decât

mărimea

de referinţă pentru

starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea

şi

natalitatea

nu

deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3724 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1.
Specia
Delichon urbica, cod Natura 2000: A253
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
Tipul populaţiei
temporală a speciilor”:
A.2.
speciei în aria naturală
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
protejată
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 6600 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei
Calitatea datelor pentru în aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
B.4
suprafaţa habitatului
respectiv:
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau
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B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei

inventarieri complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 6600 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor
de concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
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habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

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



medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul
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Tabel nr. 3725 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3726 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.3.]

este

suficient de mare şi tendinţa actuală
a suprafeţei habitatului speciei [B.9]
este stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 3727 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
Specia
Delichon urbica, cod Natura 2000: A253
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
speciilor”:
A.2.
speciei în aria
naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
C.4
mărimea populaţiei referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
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de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

C.10

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
Perspectivele
speciei din punct de raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
vedere al populaţiei favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
Tendinţa viitoare a management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
suprafeţei
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
habitatului speciei
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
a habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
vedere al
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
habitatului speciei
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
Perspectivele
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
speciei în viitor
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
impacturilor asupra va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
speciei în viitor
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
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viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3728 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a parametrului

La fel cu/ deasupra VRSF

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 3729 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3730 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele impacturi, respectiv
presiunile

actuale

şi

ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
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putut evalua) SAU viabilitatea
pe termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Tabel nr. 3731 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Delichon urbica, cod Natura 2000: A253

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3732 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Egretta alba
Tabel nr. 3733 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
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A.1

Specia

A.2

Statut de prezenţă
temporală a speciilor

A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Egretta alba, cod Natura 2000: A027
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere):
- Clasa 0: 1-10 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau
hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă
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A.7

mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

A.10

A.11

A.12

A.13
A.14

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

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere):
- Clasa 0: 1-10 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau
hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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
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A.15
A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3734 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică decât
mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

de
starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3735 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Egretta alba, cod Natura 2000: A027
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
Tipul populaţiei speciei
A.2.
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
în aria naturală protejată
a speciilor”:
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B.3

Suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal
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speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
B.10
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria naturală
protejată

Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului
speciei

Calitatea datelor privind
B.13 tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală globală
a habitatului speciei
funcţie de tendinţa
B.14
suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
B.15 Starea de conservare din

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată
prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
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punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
B.16
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct de
B.17
vedere al habitatului
speciei

speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3736 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3737 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3738 - 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
Egretta alba, cod Natura 2000: A027
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A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală
protejată

C.3

Tendinţa
viitoare a
mărimii
populaţiei

C.4

Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei
viitoare a speciei

C.5

C.6

C.7

C.8

Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
 Populație care doar iernează în aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se manifesta
în cursul implementării planului de management actual, faţă de
valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face
prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal

Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
speciei din punct [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă [C.4.],
de vedere al
conform matricii 4, prin una din valorile:
populaţiei
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a se
înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului speciei în
viitoare a
aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin unul din
suprafeţei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
habitatului
respectiv:
speciei
 ”0” – stabilă
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
suprafaţa
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului
management, se va apela la judecata experţilor.
speciei şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va face
suprafaţa
prin unul din operatorii:
habitatului
 ”≈” – aproximativ egal
speciei în viitor
Perspectivele
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei
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speciei din punct
de vedere al
habitatului
speciei

C.9

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat
al impacturilor
C.10
asupra speciei în
viitor

se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a suprafeţei
habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei habitatului
speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei adecvate a
habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia pe
baza perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei
[C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5, prin una din
valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni actuale
(impacturi care au loc în prezent) și ameninţări viitoare
(impacturi care nu există în prezent dar pentru care există
probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a unor
planuri, modificări de management, schimbarea legislaţiei, etc)
prin selectarea uneia dintre următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3739 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3740 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă
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Tabel nr. 3741 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3742 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Egretta alba, cod Natura 2000: A027

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată





D.3.

D.4.

precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul (



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
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conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3743 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Egretta garzetta
Tabel nr. 3744 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Egretta garzetta, cod Natura 2000: A026
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
Mărimea populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.3 speciei în aria naturală
aria naturală protejată pentru reproducere):
protejată
- Clasa 0: 1-10 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 3: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
Calitatea datelor
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
referitoare la populaţia
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
A.4
speciei din aria naturală
respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
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A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei
A.12 Calitatea datelor privind

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 0: 1-10 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 3: 50-100 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3745 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică decât
mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

de
starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]
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Tabel nr. 3746 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Egretta garzetta, cod Natura 2000: A026
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
A.2.
aria naturală protejată
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
Calitatea datelor pentru
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
B.4
suprafaţa habitatului
respectiv:
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6
habitatului speciei în aria
numerică, exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
Metodologia de apreciere
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
a suprafeţei adecvate a
B.7
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
habitatului speciei în aria
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
naturală protejată
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

de concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
suprafeţei habitatului
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a calităţii
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
habitatului speciei
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
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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

modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3747 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3748 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
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în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3749 - 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
Egretta garzetta, cod Natura 2000: A026
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei speciilor”:
A.2. în aria naturală
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
C.5 din punct de vedere al
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
Tendinţa viitoare a
a se înregistra în cursul implementării planului de
C.6 suprafeţei habitatului
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
speciei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
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C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3750 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a parametrului

La fel cu/ deasupra VRSF

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune
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Tabel nr. 3751 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3752 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3753 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Egretta garzetta, cod Natura 2000: A026

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

precizat conform



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
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D.3.

D.4.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3754 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Falco columbarius
Tabel nr. 3755 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Falco columbarius, cod Natura 2000: A098
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
Mărimea populaţiei
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
A.3 speciei în aria naturală
măsură pentru populația speciei”.
protejată
- Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 1: 10-50 indivizi
A.4 Calitatea datelor
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
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referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11
mărimii populaţiei



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

-

Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 1: 10-50 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută
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A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3756 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică

decât

mărimea

populaţiei

de

referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
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deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3757 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Falco columbarius, cod Natura 2000: A098
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în aria
exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
Metodologia de apreciere
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
a suprafeţei adecvate a
B.7
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
habitatului speciei în aria
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
naturală protejată
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj și iernat. Pentru
aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate
în considerare toate elementele de favorabilitate pentru
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B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
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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

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3758 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3759 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creşter
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
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adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 3760 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Falco columbarius, cod Natura 2000: A098
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei
speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei
Tendinţa viitoare a
speciei în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin
C.3
mărimii populaţiei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
Raportul dintre mărimea
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma
populaţiei de referinţă
implementării planului de management, se va apela la
C.4 pentru starea favorabilă
judecata experţilor.
şi mărimea populaţiei
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
viitoare a speciei
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei din populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
C.5 punct de vedere al
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
populaţiei
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa viitoare a
anticipată a se înregistra în cursul implementării planului
C.6 suprafeţei habitatului
de management actual, faţă de valoarea actuală a
speciei
suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
[B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din
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C.7

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor

C.8

Perspectivele speciei din
punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în
viitor, anticipat a fi atins în urma implementării planului
de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru
care există probabilitatea de a se materializa în viitor ca
urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre
următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 3761 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Perspective
parametrului
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare
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parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

a parametrului
=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3762 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3763 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea
pe termen lung a speciei
[C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3764 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Falco columbarius, cod Natura 2000: A098

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată
D.3.

Starea globală de



precizat conform

Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza
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conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării

matricii 7 prin una din valorile:



”FV” – favorabilă
Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de
conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă inadecvată sau nefavorabilă – rea)



Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de
conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca ”X”
necunoscută)

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

Nu este cazul

suplimentare

Tabel nr. 3765 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Falco peregrinus
Tabel nr. 3766 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Falco peregrinus, cod Natura 2000: A103
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
Mărimea populaţiei
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
A.3 speciei în aria naturală
măsură pentru populația speciei”.
protejată
- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
A.4 referitoare la populaţia
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
speciei din aria naturală următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
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protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei
A.12 Calitatea datelor privind



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 0: 1-10 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3767 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]
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Tabel nr. 3768 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Falco peregrinus, cod Natura 2000: A103
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în aria
exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
Metodologia de apreciere literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
a suprafeţei adecvate a
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
B.7
habitatului speciei în aria odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
naturală protejată
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
B.8 Raportul dintre suprafaţa Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
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adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
B.10
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria naturală
protejată

Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului
speciei

Calitatea datelor privind
B.13 tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală globală
a habitatului speciei
B.14
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa

şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată
prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
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calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din
B.15 punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
B.16
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct de
B.17
vedere al habitatului
speciei



”0” – stabilă

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3769 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3770 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 3771 - 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
A.2.

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

Parametru
Specia

Descriere
Falco peregrinus, cod Natura 2000: A103
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
speciei în aria
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei din punct de speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
vedere al
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
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habitatului speciei

C.9

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3772 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3773 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3774 - 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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Nefavorabilă

Favorabilă
Principalele

-inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3775 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Falco peregrinus, cod Natura 2000: A103

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare
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Tabel nr. 3776 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Falco subbuteo
Tabel nr. 3777 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 0: 1-10 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
Raportul dintre
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
mărimea populaţiei
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
A.6
speciei în aria naturală
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 0: 1-10 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3778 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
-Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]
Tabel nr. 3779 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al
habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 6600ha
B.4 Calitatea datelor pentru
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
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suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 6600ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
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B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

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

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul
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Tabel nr. 3780 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3781 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3782 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei
speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a
C.3
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei
mărimii populaţiei
speciei în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
3149

C.4

Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele speciei din
punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor

C.8

Perspectivele speciei din
punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor

şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma
implementării planului de management, se va apela la
judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei
anticipată a se înregistra în cursul implementării planului
de management actual, faţă de valoarea actuală a
suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
[B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în
viitor, anticipat a fi atins în urma implementării planului
de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
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Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru
care există probabilitatea de a se materializa în viitor ca
urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre
următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 3783 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a parametrului

La fel cu/ deasupra VRSF

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 3784 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3785 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
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avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3786 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Falco subbuteo, cod Natura 2000: A099

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3787 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Falco tinnunculus
Tabel nr. 3788 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Falco tinnunculus, cod Natura 2000: A096
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 0: 1-10 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
Raportul dintre
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
mărimea populaţiei
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
A.6
speciei în aria naturală
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 0: 1-10 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3789 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3790 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Falco tinnunculus, cod Natura 2000: A096
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
B.4
suprafaţa habitatului
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
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speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10 Calitatea datelor privind

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată
prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
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tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria naturală
protejată

Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului
speciei

Calitatea datelor privind
B.13 tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

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

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul
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Tabel nr. 3791 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3792 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3793 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Falco tinnunculus, cod Natura 2000: A096
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei
speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de
Tendinţa viitoare a
management actual, faţă de valoarea actuală a mărimii
C.3
mărimii populaţiei
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
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C.4

Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele speciei din
punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor

C.8

Perspectivele speciei din
punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor

 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma
implementării planului de management, se va apela la
judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei
anticipată a se înregistra în cursul implementării planului
de management actual, faţă de valoarea actuală a
suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
[B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în
viitor, anticipat a fi atins în urma implementării planului
de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se
vor aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de
vedere al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor
speciei din punct de vedere al habitatului speciei [C.8.],
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în baza matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor,
se va estima în contextul clasificării impacturilor în
presiuni actuale (impacturi care au loc în prezent) și
ameninţări viitoare (impacturi care nu există în prezent
dar pentru care există probabilitatea de a se materializa în
viitor ca urmare a unor planuri, modificări de
management, schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea
uneia dintre următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen
lung a speciei;

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 3794 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a parametrului

La fel cu/ deasupra VRSF

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 3795 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3796 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect
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semnificativ

asupra

speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3797 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Falco tinnunculus, cod Natura 2000: A096

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

Nu este cazul

suplimentare

Tabel nr. 3798 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Fulica atra
Tabel nr. 3799 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Fulica atra, cod Natura 2000: A125
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Statut de prezenţă
aria naturală protejată pentru reproducere)
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Mărimea populaţiei
- Clasa 2: 50-100 perechi
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 5: 1000-5000 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
A.5 Raportul dintre
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
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mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 5: 1000-5000 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3800 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică decât
mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

de
starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
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normal [A.15.]

Tabel nr. 3801 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Fulica atra, cod Natura 2000: A125
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
temporală a speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
Tipul populaţiei speciei în
A.2.
reproducere)
aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
Calitatea datelor pentru
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
B.4
suprafaţa habitatului
respectiv:
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6
habitatului speciei în aria
numerică, exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
Metodologia de apreciere
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
a suprafeţei adecvate a
B.7
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
habitatului speciei în aria
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
naturală protejată
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor
de concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
suprafeţei habitatului
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a calităţii
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
habitatului speciei
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
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tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

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

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3802 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3803 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
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stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3804 - 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
Fulica atra, cod Natura 2000: A125
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Tipul populaţiei
aria naturală protejată pentru reproducere)
A.2. speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
C.5 din punct de vedere al
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
C.6 Tendinţa viitoare a
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
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suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3805 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Perspective
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parametrului

La fel cu/ deasupra VRSF

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3806 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3807 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3808 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Fulica atra, cod Natura 2000: A125

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
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D.3.

D.4.



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire



Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3809 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Galerida cristata
Tabel nr. 3810 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Galerida cristata, cod Natura 2000: A244
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
Mărimea populaţiei
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
A.3 speciei în aria naturală
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
protejată
măsură pentru populația speciei”.
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A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim aferent
valorilor minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea
populaţiei naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

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

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

A.10

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 2: 50-100 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată. Au
fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal
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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

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18



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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3811 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
-Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este
mai

mică

populaţiei

de

decât

mărimea

referinţă

pentru

starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
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Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea

şi

natalitatea

nu

deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3812 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1.
Specia
Galerida cristata, cod Natura 2000: A244
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
Tipul populaţiei speciei în temporală a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală
B.3
speciei în aria naturală
protejată estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
Calitatea datelor pentru
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
B.4
suprafaţa habitatului
respectiv:
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6
habitatului speciei în aria
numerică, exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
Metodologia de apreciere
naturale protejate și zona imediat învecinată a
a suprafeţei adecvate a
B.7
acesteia, împreună cu particularitățile de habitat
habitatului speciei în aria
existente aici și corelate cu atributele asociate
naturală protejată
prezenței speciei conform literaturii de specialitate.
Specia poate utiliza suprafața și imediata vecinătate a
ariei naturale protejate pentru reproducere, respectiv
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B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii

odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate
elementele de favorabilitate pentru prezența speciei,
atât din punct de vedere al punctelor de concentrare,
cât și al zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar
și ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se
regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă
de suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din
planul de management anterior [B.5.] sau faţă de
suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată în urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor
elaborate pentru prima dată pentru aria naturală
protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii
din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării
şi/sau modelării datelor obţinute prin
măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală
protejată, care asigură supravieţuirea respectivei
specii pe termen lung, incluzând variabilitatea
genetică, se va face prin alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată
din planul de management anterior sau faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor
elaborate pentru prima oară pentru aria naturală
protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii
din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia
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habitatului speciei

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

din următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării
şi/sau modelării datelor obţinute prin
măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii
habitatului speciei apreciată în baza matricii 2 din
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3813 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3814 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.3.]

este

suficient de mare şi tendinţa actuală
a suprafeţei habitatului speciei [B.9]
este stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
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naturală protejată [B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 3815 - 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
Galerida cristata, cod Natura 2000: A244
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
speciilor”:
speciei în aria
A.2.
naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
Perspectivele
C.5
speciei din punct de raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
vedere al populaţiei favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
Tendinţa viitoare a
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
suprafeţei
C.6
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
habitatului speciei
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
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C.7

C.8

C.9

C.10

 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
a habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
vedere al
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
habitatului speciei
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
Perspectivele
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
speciei în viitor
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
Efectul cumulat al
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
impacturilor asupra
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
speciei în viitor
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3816 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune
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Tabel nr. 3817 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3818 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3819 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Galerida cristata, cod Natura 2000: A244

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:


”FV” – favorabilă
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D.4.

Tendinţa stării



Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3820 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Gallinula chloropus
Tabel nr. 3821 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Gallinula chloropus, cod Natura 2000: A123
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
referitoare la populaţia următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
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A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim aferent
valorilor minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea
populaţiei naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
privind tendinţa actuală
a mărimii populaţiei
speciei



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 2: 50-100 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată. Au
fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3822 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei
de referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3823 - 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

Parametri

Descriere
Specia
Gallinula chloropus, cod Natura 2000: A123
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei în a speciilor”:
aria naturală protejată
 Populaţie
nerezidentă
cuibăritoare
(care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
habitatului speciei în aria
numerică, exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
Metodologia de apreciere
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
a suprafeţei adecvate a
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
habitatului speciei în aria
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
naturală protejată
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
adecvată a habitatului
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
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speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14



” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
suprafeţei habitatului
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii datelor”, respectiv:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
habitatului speciei funcţie tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
de tendinţa suprafeţei şi
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
de tendinţa calităţii
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
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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

B.15

B.16

B.17

 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3824 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3825 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3826 - 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

A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al

Descriere
Gallinula chloropus, cod Natura 2000: A123
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
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habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3827 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3828 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă
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Tabel nr. 3829 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Nr

Tabel nr. 3830 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Gallinula chloropus, cod Natura 2000: A123

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

Nu este cazul
3188

suplimentare

Tabel nr. 3831 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Gavia arctica
Tabel nr. 3832 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Gavia arctica, cod Natura 2000: A002
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Statut de prezenţă
a speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din
aria naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia
Calitatea datelor
din următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
referitoare la populaţia
A.4
datelor”, respectiv:
speciei din aria naturală
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
Raportul dintre mărimea
estimat ca interval între procentul minim şi maxim
populaţiei speciei în aria
aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii
A.5 naturală protejată şi
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]
mărimea populaţiei
raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”.
naţionale


0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

A.13

A.14

A.15

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
speciei



standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 1: 10-50 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată.
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate sau particularitățile de habitat existente
aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din
teren și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
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A.16

A.17

A.18

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



-

Tabel nr. 3833 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3834 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Gavia arctica, cod Natura 2000: A002
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
B.4 Calitatea datelor pentru
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
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suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10 Calitatea datelor privind

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj și iernat. Pentru
aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate
în considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată
prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
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tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria naturală
protejată

Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului
speciei

Calitatea datelor privind
B.13 tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

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

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul
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Tabel nr. 3835 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3836 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3837 - 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
Gavia arctica, cod Natura 2000: A002
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală speciilor”:
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a
C.3
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
mărimii populaţiei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
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C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei
în viitor

viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
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C.10

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3838 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3839 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3840 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
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[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua) SAU viabilitatea
pe termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Tabel nr. 3841 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Gavia arctica, cod Natura 2000: A002

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3842 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

3197

Haliaeetus albicilla
Tabel nr. 3843 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Haliaeetus albicilla, cod Natura 2000: A075
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
temporală a speciilor
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
Mărimea populaţiei
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.3 speciei în aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
protejată
- Clasa 0: 1-10 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
Raportul dintre
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
mărimea populaţiei
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
A.7 Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
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populaţiei estimate în
planul de management
anterior

protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 0: 1-10 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



3199

Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3844 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
-Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3845 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Haliaeetus albicilla, cod Natura 2000: A075
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
a speciilor”:
Tipul populaţiei speciei
A.2.
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
în aria naturală protejată
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
B.4 Calitatea datelor pentru
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
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suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj și iernat. Pentru
aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate
în considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată
prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
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tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

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

habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul
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Tabel nr. 3846 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3847 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi
tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3848 - 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
Haliaeetus albicilla, cod Natura 2000: A075
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Tipul populaţiei
speciei în aria
A.2.
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
Tendinţa viitoare a manifesta în cursul implementării planului de management
C.3
mărimii populaţiei
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
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C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
speciei din punct de
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
vedere al populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
Tendinţa viitoare a management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
suprafeţei
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
habitatului speciei
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
a habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
Perspectivele
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
speciei în viitor
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
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C.10

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3849 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3850 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3851 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă - Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv

presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
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perspectivele speciei în viitor [C.9.]
sunt favorabile (dacă s-au putut
evalua) viabilitatea pe termen lung
a speciei [C.13] este asigurată

Tabel nr. 3852 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Haliaeetus albicilla, cod Natura 2000: A075

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire



Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de
conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă inadecvată sau nefavorabilă – rea)



Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de
conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca ”X”
necunoscută)

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

precizat conform

Informaţii

Nu este cazul

suplimentare

Tabel nr. 3853 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă
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Himantopus himantopus
Tabel nr. 3854 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Himantopus himantopus, cod Natura 2000: A131
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 1: 10-50 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
Raportul dintre
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
mărimea populaţiei
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.8
referinţă pentru starea
aria naturală protejată pentru reproducere):
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favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

-

Clasa 1: 10-50 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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Tabel nr. 3855 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
-Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3856 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Himantopus himantopus, cod Natura 2000: A131
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei în a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie
nerezidentă
cuibăritoare
(care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
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B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
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protejată

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii datelor”, respectiv:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
habitatului speciei funcţie tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
de tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare din
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de
habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 3857 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 3858 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 3859 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
Specia
Himantopus himantopus, cod Natura 2000: A131
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
speciilor”:
A.2.
speciei în aria
naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
mărimea populaţiei referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
C.4
de referinţă pentru
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
starea favorabilă şi planului de management, se va apela la judecata experţilor.
mărimea populaţiei Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
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viitoare a speciei

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

C.10

face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
speciei din punct de
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
vedere al populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
Tendinţa viitoare a management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
suprafeţei
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
habitatului speciei
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
a habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
Perspectivele
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
speciei în viitor
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
Efectul cumulat al
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
impacturilor asupra viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
speciei în viitor
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
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variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 3860 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3861 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3862 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată
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Tabel nr. 3863 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Himantopus himantopus, cod Natura 2000: A131

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3864 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Hirundo rustica
Tabel nr. 3865 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Hirundo rustica, cod Natura 2000: A251
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
A.2
speciilor”:
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
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A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 4: 500-1000 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 4: 500-1000 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
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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

atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3866 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
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Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei
de referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]
Tabel nr. 3867 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Hirundo rustica, cod Natura 2000: A251
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei speciei în
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală
B.3 speciei în aria naturală
protejată estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
Calitatea datelor pentru
B.4
suprafaţa habitatului speciei respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6 habitatului speciei în aria
numerică, exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107ha
B.7 Metodologia de apreciere a Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
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suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei
conform literaturii de specialitate. Specia poate utiliza
suprafața și imediata vecinătate a ariei naturale
protejate pentru reproducere, respectiv odihnă și hrană
în perioadele de cuibărit/creștere a puilor și pasaj.
Pentru aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au
fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în
care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind
însă excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate
cu favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă
de suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din
planul de management anterior [B.5.] sau faţă de
suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată în urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor
elaborate pentru prima dată pentru aria naturală
protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii
din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării
şi/sau modelării datelor obţinute prin
măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală
protejată, care asigură supravieţuirea respectivei specii
pe termen lung, incluzând variabilitatea genetică, se va
face prin alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată
din planul de management anterior sau faţă de calitatea
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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

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia
din următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării
şi/sau modelării datelor obţinute prin
măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii
habitatului speciei apreciată în baza matricii 2 din
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3868 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3869 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.]

este suficient de

mare şi tendinţa actuală a
suprafeţei

habitatului

speciei [B.9] este stabilă sau
în creştere
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3870 - 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
Hirundo rustica, cod Natura 2000: A251
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2.
speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
Perspectivele
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
C.5
speciei din punct de
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
vedere al populaţiei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
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C.6

C.7

C.8

C.9

C.10

favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de
Tendinţa viitoare a management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
suprafeţei
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
habitatului speciei
actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
Perspectivele
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
speciei în viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
Efectul cumulat al
unor planuri, modificări de management, schimbarea
impacturilor asupra
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
speciei în viitor
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Tabel nr. 3871 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3872 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3873 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3874 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Hirundo rustica, cod Natura 2000: A251

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

precizat conform
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speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3875 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Ixobrychus minutus
Tabel nr. 3876 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Ixobrychus minutus, cod Natura 2000: A022
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
Mărimea populaţiei
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
A.3 speciei în aria naturală
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
protejată
măsură pentru populația speciei”.
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A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 1: 10-50 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10 mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 1: 10-50 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3877 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
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protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3878 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Ixobrychus minutus, cod Natura 2000: A022
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
Tipul populaţiei speciei în temporală a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
Calitatea datelor pentru
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
B.4
suprafaţa habitatului
respectiv:
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6
habitatului speciei în aria
numerică, exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Metodologia de apreciere Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
a suprafeţei adecvate a
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
B.7
habitatului speciei în aria împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
naturală protejată
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor
de concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
suprafeţei habitatului
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a calităţii
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
habitatului speciei
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”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

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3879 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3880 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.3.]

este

suficient de mare şi tendinţa actuală
a suprafeţei habitatului speciei [B.9]
este stabilă sau în creştere
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Calitatea habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 3881 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
Specia
Ixobrychus minutus, cod Natura 2000: A022
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală speciilor”:
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei
Tendinţa viitoare a
speciei în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin
C.3
mărimii populaţiei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei de viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma
referinţă pentru starea implementării planului de management, se va apela la
C.4
judecata experţilor.
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
populaţiei viitoare a
va face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
Perspectivele speciei
din punct de vedere al raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
C.5
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
populaţiei
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei
anticipată a se înregistra în cursul implementării planului
Tendinţa viitoare a
de management actual, faţă de valoarea actuală a
C.6
suprafeţei habitatului
suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
speciei
[B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
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C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în
viitor, anticipat a fi atins în urma implementării planului
de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru
care există probabilitatea de a se materializa în viitor ca
urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre
următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 3882 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a parametrului

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

Perspective
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La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3883 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3884 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3885 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Ixobrychus minutus, cod Natura 2000: A022

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

Starea globală de



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza
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conservare a speciei
D.4.

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3886 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Lanius collurio
Tabel nr. 3887 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Lanius collurio, cod Natura 2000: A338
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 3: 100-500 perechi
Calitatea datelor
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
A.4
referitoare la populaţia
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
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speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 3: 100-500 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3888 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]
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Tabel nr. 3889 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Lanius collurio, cod Natura 2000: A338
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei
speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
Calitatea datelor pentru aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
Metodologia de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
apreciere a suprafeţei
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
B.7 adecvate a habitatului
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere
speciei în aria naturală
a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
protejată
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
B.8
suprafaţa adecvată a
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
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habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.14

Tendinţa actuală globală
a habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei



” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
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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

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3890 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3891 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în aria naturală protejată
[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea

pe

termen

lung a speciei

Tabel nr. 3892 - 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

A.2.

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

Parametru
Specia

Descriere
Lanius collurio, cod Natura 2000: A338
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
speciilor”:
speciei în aria
naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei
Tendinţa viitoare a
speciei în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin
mărimii populaţiei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
Raportul dintre
mărimea populaţiei de viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma
referinţă pentru starea implementării planului de management, se va apela la
favorabilă şi mărimea judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
populaţiei viitoare a
va face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
Perspectivele speciei
din punct de vedere al raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
populaţiei
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei
anticipată a se înregistra în cursul implementării planului
de management actual, faţă de valoarea actuală a
Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
suprafeţei habitatului
[B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din
speciei
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în
suprafaţa adecvată a
viitor, anticipat a fi atins în urma implementării planului
habitatului speciei şi
de management, se va apela la judecata experţilor.
suprafaţa habitatului
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
speciei în viitor
va face prin unul din operatorii:
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C.8

C.9

C.10

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru
care există probabilitatea de a se materializa în viitor ca
urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre
următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 3893 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a parametrului

La fel cu/ deasupra VRSF

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 3894 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în
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stare favorabilă

Tabel nr. 3895 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3896 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Lanius collurio, cod Natura 2000: A338

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
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necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3897 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Lanius minor
Tabel nr. 3898 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Lanius minor, cod Natura 2000: A339
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 1: 10-50 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
mărimea populaţiei
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
A.5 speciei în aria naturală
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
protejată şi mărimea
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
populaţiei naţionale
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
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naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13
A.14

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 1: 10-50 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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
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A.15
A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3899 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3900 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Lanius minor, cod Natura 2000: A339
Tipul populaţiei speciei Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
A.2. în aria naturală
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
protejată
speciilor”:
3244



B.3

Suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată exprimată în hectare:
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere
a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
3245

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
Calitatea datelor
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
privind tendinţa actuală
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
a suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
speciei în aria naturală lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
calităţii habitatului
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
speciei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
privind tendinţa actuală următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
a calităţii habitatului
speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
globală a habitatului
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei funcţie de
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
tendinţa suprafeţei şi de „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
tendinţa calităţii
 ”0” – stabilă
habitatului speciei
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare
speciei evaluată în baza matricii 3:
din punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
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B.17

Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

Nu este cazul

Tabel nr. 3901 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3902 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3903 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Lanius minor, cod Natura 2000: A339
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală speciilor”:
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
C.3
Tendinţa viitoare a
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
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mărimii populaţiei

C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei
în viitor

manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
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C.10

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3904 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3905 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3906 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
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ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Nr

Tabel nr. 3907 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1 Specia

Lanius minor, cod Natura 2000: A339

.
A.2 Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

.

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

speciei în aria
naturală protejată



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

D.3 Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

.

matricii 7 prin una din valorile:

conservare a speciei

D.4 Tendinţa stării
.




”FV” – favorabilă
Nu este cazul (



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei

D.5 Starea globală de
.

conservare
necunoscută

D.6 Informaţii
.

-

suplimentare

Tabel nr. 3908 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Larus cachinnans
Tabel nr. 3909 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Larus cachinnans, cod Natura 2000: A459
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Statut de prezenţă
aria naturală protejată pentru reproducere)
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Mărimea populaţiei
- Clasa 3: 100-500 perechi
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 5: 1000-5000 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
A.5 Raportul dintre
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
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mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 3: 100-500 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 5: 1000-5000 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3910 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este mai

mică decât

mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

de
starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]
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Tabel nr. 3911 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Larus cachinnans, cod Natura 2000: A459
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
a speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Tipul populaţiei speciei
aria naturală protejată pentru reproducere)
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în aria
exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
Metodologia de apreciere corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
a suprafeţei adecvate a
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
B.7
habitatului speciei în aria imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
naturală protejată
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor, pasaj și iernat. Pentru
aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate
în considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
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B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
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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

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3912 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3913 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.3.]

este

suficient de mare şi tendinţa actuală
a suprafeţei habitatului speciei [B.9]
este stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei
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Tabel nr. 3914 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
Specia
Larus cachinnans, cod Natura 2000: A459
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Tipul populaţiei
aria naturală protejată pentru reproducere)
A.2.
speciei în aria
naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
C.5
speciei din punct de
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
vedere al populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de
Tendinţa viitoare a management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
C.6
suprafeţei
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
habitatului speciei
actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
C.7
habitatului speciei
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
şi suprafaţa
management, se va apela la judecata experţilor.
habitatului speciei
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
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în viitor

C.8

C.9

C.10

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3915 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3916 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în
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stare favorabilă

Tabel nr. 3917 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Nr

Tabel nr. 3918 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Larus cachinnans, cod Natura 2000: A459

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată





D.3.

D.4.

precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării
globale de




”FV” – favorabilă
Nu este cazul (se completează doar dacă starea globală de
conservare a speciei [D.3.] a fost evaluată ca nefavorabilă inadecvată sau nefavorabilă – rea)
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conservare a speciei
D.5.

Starea globală de



Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3919 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt în stare favorabilă

Larus melanocephalus
Tabel nr. 3920 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Larus melanocephalus, cod Natura 2000: A176
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
A.5
mărimea populaţiei
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
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speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 1: 10-50 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie pentru
a se estima magnitudinea tendinței actuale
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A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3921 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică decât
mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

de
starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3922 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Larus melanocephalus, cod Natura 2000: A176
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A.2.

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei în
a speciilor”:
aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
habitatului speciei în aria
exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
Metodologia de apreciere literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
a suprafeţei adecvate a
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
habitatului speciei în aria odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
naturală protejată
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
adecvată a habitatului
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
speciei şi suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
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suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

B.15

Tendinţa actuală globală
a habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
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B.16

B.17

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
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3923 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3924 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3925 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Larus melanocephalus, cod Natura 2000: A176
A.2. Tipul populaţiei
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
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speciei în aria
naturală protejată

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
Perspectivele
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
speciei din punct de suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
vedere al
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
habitatului speciei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
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C.9

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3926 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3927 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3928 - 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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Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3929 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Larus melanocephalus, cod Natura 2000: A176

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3930 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Larus ridibundus
Tabel nr. 3931 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Larus ridibundus, cod Natura 2000: A179
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Statut de prezenţă
aria naturală protejată pentru reproducere)
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Mărimea populaţiei
- Clasa 2: 100-500 perechi
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 5: 1000-5000 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
A.5 Raportul dintre
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
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mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 100-500 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 5: 1000-5000 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3932 - 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 populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este
mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]
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Tabel nr. 3933 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Larus ridibundus, cod Natura 2000: A179
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
a speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată pentru reproducere)
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în aria
exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
Metodologia de apreciere corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
a suprafeţei adecvate a
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
B.7
habitatului speciei în aria imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
naturală protejată
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
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B.8

B.9

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
B.10
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

Calitatea datelor privind
B.13 tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată
prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
3273

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

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3934 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3935 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
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speciei

Tabel nr. 3936 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Larus ridibundus, cod Natura 2000: A179
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Tipul populaţiei speciei
aria naturală protejată pentru reproducere)
A.2. în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
Perspectivele speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
C.5 din punct de vedere al
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
populaţiei
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
C.6
suprafeţei habitatului
a se înregistra în cursul implementării planului de
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speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3937 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a parametrului Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Perspective
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La fel cu/ deasupra VRSF

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3938 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3939 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Nr
A.1

Tabel nr. 3940 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

Larus ridibundus, cod Natura 2000: A179

A.2

Tipul populaţiei speciei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

.

în aria naturală protejată

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

.
precizat conform
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Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată

D.3

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

.

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

D.4

Tendinţa stării globale

.

de conservare a speciei

D.5

Starea globală de

.

conservare necunoscută

D.6

Informaţii suplimentare




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

-

.

Tabel nr. 3941 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Limosa limosa
Tabel nr. 3942 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Limosa limosa, cod Natura 2000: A156
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Statut de prezenţă
a speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
Mărimea populaţiei
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
A.3 speciei în aria naturală
măsură pentru populația speciei”.
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
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A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre mărimea
populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale

naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din
aria naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia
din următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim
aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]
raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

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

A.9

Metodologia de apreciere
a mărimii populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă

A.10

Raportul dintre mărimea
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 2: 50-100 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată.
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate sau particularitățile de habitat existente
aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din
teren și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal

3279

A.11
A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al populaţiei



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie
pentru a se estima magnitudinea tendinței actuale



nu există suficiente informaţii pentru a putea
aprecia magnitudinea tendinţei actuale a mărimii
populaţiei speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3943 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
-Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
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deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3944 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Limosa limosa, cod Natura 2000: A156
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei în
a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6 habitatului speciei în aria
numerică, exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
Metodologia de apreciere
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
a suprafeţei adecvate a
B.7
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
habitatului speciei în aria
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
naturală protejată
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
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B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
3282



B.14

B.15

B.16

B.17

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
habitatului speciei funcţie tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
de tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare din
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de
habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 3945 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3946 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
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adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 3947 - 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
Limosa limosa, cod Natura 2000: A156
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei
speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei
Tendinţa viitoare a
speciei în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin
C.3
mărimii populaţiei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
Raportul dintre mărimea
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma
populaţiei de referinţă
implementării planului de management, se va apela la
C.4 pentru starea favorabilă
judecata experţilor.
şi mărimea populaţiei
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
viitoare a speciei
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei din populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
C.5 punct de vedere al
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
populaţiei
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa viitoare a
anticipată a se înregistra în cursul implementării planului
C.6 suprafeţei habitatului
de management actual, faţă de valoarea actuală a
speciei
suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
[B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din
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C.7

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor

C.8

Perspectivele speciei din
punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în
viitor, anticipat a fi atins în urma implementării planului
de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru
care există probabilitatea de a se materializa în viitor ca
urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre
următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 3948 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a parametrului
Perspective
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a
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parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

parametrului
=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3949 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3950 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea
pe termen lung a speciei
[C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3951 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Limosa limosa, cod Natura 2000: A156

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
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D.3.

D.4.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3952 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Locustella luscinoide
Tabel nr. 3953 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Locustella luscinoides, cod Natura 2000: A292
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi
A.4 Calitatea datelor
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
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referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11
mărimii populaţiei



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 2: 50-100 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută

3288

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3954 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu este mai

mică decât

mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

de
starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi
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natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3955 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Locustella luscinoides, cod Natura 2000: A292
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată
naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată.
B.5 din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată
estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6
în aria naturală
exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului
speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
Metodologia de
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
apreciere a
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
suprafeţei adecvate
B.7
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
a habitatului speciei
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
în aria naturală
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
protejată
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de vedere
al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care specia
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B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei
habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală
globală a habitatului

poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani
în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria
naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii
din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă
cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară
pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul
din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei
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B.15

B.16

B.17

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

apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3956 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3957 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei
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Tabel nr. 3958 - 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
Locustella luscinoides, cod Natura 2000: A292
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei speciei nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
A.2. în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
Perspectivele speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
C.5 din punct de vedere al
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
populaţiei
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
Tendinţa viitoare a
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
C.6 suprafeţei habitatului
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
speciei
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
C.7 habitatului speciei şi
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
suprafaţa habitatului
management, se va apela la judecata experţilor.
speciei în viitor
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
3293

C.8

C.9

C.10

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3959 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3960 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în
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stare favorabilă

Tabel nr. 3961 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele impacturi, respectiv
presiunile

actuale

şi

ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua) SAU viabilitatea
pe termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Nr

Tabel nr. 3962 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Locustella luscinoides, cod Natura 2000: A292

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
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necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3963 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a specie
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Merops apiaster
Tabel nr. 3964 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Merops apiaster, cod Natura 2000: A230
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 4: 500-1000 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
mărimea populaţiei
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
A.5 speciei în aria naturală
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
protejată şi mărimea
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
populaţiei naţionale
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
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naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13
A.14

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 4: 500-1000 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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
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A.15
A.16

A.17

A.18

populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3965 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3966 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Merops apiaster, cod Natura 2000: A230
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
Tipul populaţiei speciei în conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
A.2.
temporală a speciilor”:
aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
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B.3

Suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

B.9

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului

utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată exprimată în hectare:
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor
de concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
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speciei

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15
B.16

management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a calităţii
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
habitatului speciei
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii datelor”, respectiv:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
habitatului speciei funcţie de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
de tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare din
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
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B.17

conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3967 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3968 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]

este

suficient de mare şi tendinţa actuală
a

suprafeţei

habitatului

speciei

[B.9] este stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 3969 - 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
Merops apiaster, cod Natura 2000: A230
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
speciei în aria
A.2.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
C.3
Tendinţa viitoare a Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
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mărimii populaţiei

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
speciei din punct de
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
vedere al populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de
Tendinţa viitoare a management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
suprafeţei
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
habitatului speciei
actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
speciei în viitor
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
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C.10

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3970 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3971 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3972 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
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avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 3973 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Merops apiaster, cod Natura 2000: A230

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3974 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Miliaria calandra
Tabel nr. 3975 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Miliaria calandra, cod Natura 2000: A383
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 3: 100-500 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
Raportul dintre
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
mărimea populaţiei
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
A.6
speciei în aria naturală
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 3: 100-500 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3976 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3977 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Miliaria calandra, cod Natura 2000: A383
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei speciei nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
A.2. în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
B.4
Calitatea datelor pentru Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
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suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere
a puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele
de favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în
care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
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B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

privind tendinţa actuală habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
a suprafeţei habitatului valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
speciei în aria naturală lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
calităţii habitatului
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
speciei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
privind tendinţa actuală următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
a calităţii habitatului
speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
globală a habitatului
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei funcţie de
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
 ”0” – stabilă
habitatului speciei
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare
speciei evaluată în baza matricii 3:
din punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct
habitatului speciei:
de vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei
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Tabel nr. 3978 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3979 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3980 - 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
Miliaria calandra, cod Natura 2000: A383
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
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C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

C.10

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa viitoare a
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
Perspectivele
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
speciei în viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
impacturilor asupra estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
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actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

speciei în viitor

Tabel nr. 3981 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 3982 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 3983 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele

speciei

în

viitor

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua) SAU viabilitatea pe
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termen lung a speciei [C.13] este
asigurată

Tabel nr. 3984 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Miliaria calandra, cod Natura 2000: A383

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3985 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Motacilla alba
Tabel nr. 3986 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Motacilla alba, cod Natura 2000: A262
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A.2

Statut de prezenţă
temporală a speciilor

A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim aferent
valorilor minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea
populaţiei naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 2: 50-100 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
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pentru starea favorabilă

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

informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată. Au
fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate sau particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei din teren și
conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3987 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută
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Inadecvată

Rea

Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea

şi

natalitatea

nu

deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 3988 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Motacilla alba, cod Natura 2000: A262
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 6600 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în aria
exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 6600 ha
Metodologia de apreciere Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
B.7
habitatului speciei în aria Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturală protejată
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
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B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
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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

prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 3989 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 3990 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 3991 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
Specia
Motacilla alba, cod Natura 2000: A262
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2.
speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
C.5
speciei din punct de
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
vedere al populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
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C.6

C.7

C.8

C.9

C.10

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de
Tendinţa viitoare a management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
suprafeţei
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
habitatului speciei
actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
Perspectivele
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
speciei în viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
Efectul cumulat al
unor planuri, modificări de management, schimbarea
impacturilor asupra
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
speciei în viitor
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 3992 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
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Valoarea actuală a
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

Tendinţă

Raportul dintre valoarea

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 3993 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 3994 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua) SAU viabilitatea
pe termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Nr

Tabel nr. 3995 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Motacilla alba, cod Natura 2000: A262

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

precizat conform
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naturală protejată

D.3.

D.4.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 3996 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Motacilla flava
Tabel nr. 3997 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Motacilla flava, cod Natura 2000: A260
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
Mărimea populaţiei
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
A.3 speciei în aria naturală
măsură pentru populația speciei”.
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
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A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

- Clasa 2: 50-100 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 2: 50-100 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie pentru
a se estima magnitudinea tendinței actuale



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 3998 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura

populaţiei

pe
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vârste,

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 3999 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1.
Specia
Motacilla flava, cod Natura 2000: A260
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie
nerezidentă
cuibăritoare
(care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 6600 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4
suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6
habitatului speciei în
numerică, exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 6600 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
Metodologia de
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
apreciere a suprafeţei
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
B.7
adecvate a habitatului
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
speciei în aria naturală
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
protejată
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
adecvată a habitatului
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
speciei şi suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
suprafeţei habitatului
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
Calitatea datelor privind habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
tendinţa actuală a
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
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calităţii habitatului
speciei

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

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4000 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4001 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa

habitatului

speciei în aria naturală
protejată [B.3.]
suficient
tendinţa

de

mare

actuală

este
şi
a
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suprafeţei

habitatului

speciei [B.9] este stabilă
sau în creşter
Calitatea

habitatului

speciei în aria naturală
protejată [B.11]
adecvată

este
pentru

supravieţuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 4002 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Motacilla flava, cod Natura 2000: A260
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5 speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
C.6
suprafeţei
se înregistra în cursul implementării planului de management
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habitatului speciei

actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
C.7
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
C.8
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
Perspectivele
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
C.9 speciei în viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
Efectul cumulat al
unor planuri, modificări de management, schimbarea
C.10 impacturilor asupra
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
speciei în viitor
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 4003 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Valoarea actuală a
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Perspective
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parametrului

La fel cu/ deasupra
VRSF

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4004 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4005 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 4006 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Motacilla flava, cod Natura 2000: A260

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

precizat conform
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naturală protejată

D.3.

D.4.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4007 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Numenius arquata
Tabel nr. 4008 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Numenius arquata, cod Natura 2000: A160
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
Mărimea populaţiei
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
A.3 speciei în aria naturală
măsură pentru populația speciei”.
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală:
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A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală:
Clasa 2: 50-100 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie pentru
a se estima magnitudinea tendinței actuale



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4009 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei
de referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura

populaţiei

pe
3333

vârste,

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 4010 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Numenius arquata, cod Natura 2000: A160
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în aria
exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
Metodologia de apreciere
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
a suprafeţei adecvate a
B.7
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
habitatului speciei în aria
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
naturală protejată
odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
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B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
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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

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4011 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4012 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru
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supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 4013 - 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
Numenius arquata, cod Natura 2000: A160
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei
speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei
Tendinţa viitoare a
speciei în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin
C.3
mărimii populaţiei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
Raportul dintre mărimea
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma
populaţiei de referinţă
implementării planului de management, se va apela la
C.4 pentru starea favorabilă
judecata experţilor.
şi mărimea populaţiei
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
viitoare a speciei
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei din populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
C.5 punct de vedere al
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
populaţiei
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei
anticipată a se înregistra în cursul implementării planului
Tendinţa viitoare a
de management actual, faţă de valoarea actuală a
C.6 suprafeţei habitatului
suprafeţei habitatului speciei în aria naturală protejată
speciei
[B.3.] se va aprecia prin unul din operatorii din
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”,
respectiv:
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C.7

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor

C.8

Perspectivele speciei din
punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în
viitor, anticipat a fi atins în urma implementării planului
de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se
va face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru
care există probabilitatea de a se materializa în viitor ca
urmare a unor planuri, modificări de management,
schimbarea legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre
următoarele variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;

Tabel nr. 4014 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune
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VRSF

Tabel nr. 4015 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4016 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale
şi ameninţările viitoare, nu
vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele
viitor

speciei

[C.9.]

în
sunt

favorabile (dacă s-au putut
evalua)
termen

viabilitatea
lung

a

pe

speciei

[C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 4017 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Numenius arquata, cod Natura 2000: A160

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
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D.3.

D.4.

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4018 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Nycticorax nycticorax
Tabel nr. 4019 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Nycticorax nycticorax, cod Natura 2000: A023
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
Mărimea populaţiei
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
A.3 speciei în aria naturală
măsură pentru populația speciei”.
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
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A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Clasa 2: 10-50 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 4: 100-500 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 10-50 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 4: 100-500 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
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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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4020 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
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referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 4021 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Nycticorax nycticorax, cod Natura 2000: A023
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei speciei în
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
A.2.
aria naturală protejată
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
Calitatea datelor pentru
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
B.4
suprafaţa habitatului
respectiv:
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6
habitatului speciei în aria
numerică, exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
B.7
habitatului speciei în aria Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturală protejată
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor
de concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
suprafeţei habitatului
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
Tendinţa actuală a calităţii
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
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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

prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4022 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4023 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 4024 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Nycticorax nycticorax, cod Natura 2000: A023
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2. speciei în aria
aria naturală protejată pentru reproducere)
naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
Perspectivele
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
C.5 speciei din punct de
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
vedere al populaţiei
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
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[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
C.6 suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
C.7
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
C.8
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
Perspectivele
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
C.9 speciei în viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
Efectul cumulat al
unor planuri, modificări de management, schimbarea
C.10 impacturilor asupra
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
speciei în viitor
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Tabel nr. 4025 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4026 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4027 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Nr
A.1.

Tabel nr. 4028 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speci - ei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

Nycticorax nycticorax, cod Natura 2000: A023
3348

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.

precizat conform



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4029 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Oenanthe oenanthe
Tabel nr. 4030 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Oenanthe oenanthe, cod Natura 2000: A277
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
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A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 2: 50-100 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
3350

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

literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4031 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
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Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este mai

mică decât

mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

de
starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]
Tabel nr. 4032 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Oenanthe oenanthe, cod Natura 2000: A277
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în aria
exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
B.7
habitatului speciei în aria Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturală protejată
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
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B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
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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

prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4033 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4034 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 4035 - 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
Oenanthe oenanthe, cod Natura 2000: A277
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei
speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre mărimea referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
populaţiei de referinţă
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4 pentru starea favorabilă
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
şi mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
C.5 punct de vedere al
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
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raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
Tendinţa viitoare a
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
C.6 suprafeţei habitatului
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
speciei
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre suprafaţa habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
adecvată a habitatului
management, se va apela la judecata experţilor.
C.7 speciei şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei în
face prin unul din operatorii:
viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele speciei din suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
C.8 punct de vedere al
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
habitatului speciei
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
Perspectivele speciei în
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
C.9 viitor
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
Efectul cumulat al
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
C.10 impacturilor asupra
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
speciei în viitor
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei,
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neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung
a speciei;
Tabel nr. 4036 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4037 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4038 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale
şi ameninţările viitoare, nu
vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile
(dacă s-au putut evalua)
viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată
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Tabel nr. 4039 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Oenanthe oenanthe, cod Natura 2000: A277

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4040 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Oriolus oriolus
Tabel nr. 4041 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Oriolus oriolus, cod Natura 2000: A337
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
A.2
speciilor”:
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
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A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 2: 50-100 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
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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

atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4042 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
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Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4043 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Oriolus oriolus, cod Natura 2000: A337
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei speciei în
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
Calitatea datelor pentru
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
B.4 suprafaţa habitatului
respectiv:
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6 habitatului speciei în aria
numerică, exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
B.7
suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
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habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor
de concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
B.9 suprafeţei habitatului
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
B.10 tendinţa actuală a suprafeţei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
habitatului speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului speciei
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
B.11
în aria naturală protejată
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
Tendinţa actuală a calităţii
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
B.12
habitatului speciei
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
datelor”, respectiv:
tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
Tendinţa actuală globală a
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
tendinţa calităţii habitatului „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
speciei
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare din
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
Tendinţa stării de
habitatului speciei:
conservare din punct de
vedere al habitatului speciei
 ”0” – este stabilă
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei

Tabel nr. 4044 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4045 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 4046 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Oriolus oriolus, cod Natura 2000: A337
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria naturală
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
C.5 din punct de vedere al
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
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C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 4047 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
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Tendinţă

Raportul dintre valoarea

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

Valoarea actuală a
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 4048 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4049 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale
şi ameninţările viitoare, nu
vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile
(dacă s-au putut evalua)
viabilitatea pe termen lung
a

speciei

[C.13]

este

asigurată

Nr
A.1.

Tabel nr. 4050 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

Oriolus oriolus, cod Natura 2000: A337
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A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4051 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Pelecanus crispus
Tabel nr. 4052 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Pelecanus crispus, cod Natura 2000: A020
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
A.3 speciei în aria naturală
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
protejată
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
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A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

măsură pentru populația speciei”.
- Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

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

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

A.10

Raportul dintre
mărimea populaţiei de



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.

-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie pentru
a se estima magnitudinea tendinței actuale



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4053 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este mai

mică decât

mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

de
starea

favorabilă în aria naturală
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protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4054 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Pelecanus crispus, cod Natura 2000: A020
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
Tipul populaţiei speciei în
temporală a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
Calitatea datelor pentru
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
B.4 suprafaţa habitatului
respectiv:
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6 habitatului speciei în aria
numerică, exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
Metodologia de apreciere a naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
suprafeţei adecvate a
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
B.7
habitatului speciei în aria
corelate cu atributele asociate prezenței speciei
naturală protejată
conform literaturii de specialitate. Specia poate utiliza
suprafața și imediata vecinătate a ariei naturale
protejate pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj.
Pentru aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au
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B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în
care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind
însă excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
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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

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4055 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4056 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creşter
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
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este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 4057 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Pelecanus crispus, cod Natura 2000: A020
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria naturală
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
C.5 din punct de vedere al
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
Tendinţa viitoare a
C.6 suprafeţei habitatului habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
speciei
actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
C.7 suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
habitatului speciei şi
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
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suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

C.9

C.10

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 4058 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4059 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
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Nefavorabile -

Favorabile

inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4060 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
- rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale
şi ameninţările viitoare, nu
vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile
(dacă s-au putut evalua)
viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 4061 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Pelecanus crispus, cod Natura 2000: A020

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul

globale de
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conservare a speciei
D.5.

Starea globală de



Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4062 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Pelecanus onocrotalu
Tabel nr. 4063 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Pelecanus onocrotalus, cod Natura 2000: A019
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
A.5 Raportul dintre
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
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mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 2: 50-100 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie pentru
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A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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

a se estima magnitudinea tendinței actuale


nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4064 - 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 populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei de
referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 4065 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
3378

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată

B.3

Suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

Pelecanus onocrotalus, cod Natura 2000: A019
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
a speciilor”:
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal
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B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

B.15

Tendinţa actuală globală
a habitatului speciei
funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
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B.16

B.17

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

speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4066 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4067 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 4068 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Pelecanus onocrotalus, cod Natura 2000: A019
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A.2.

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei speciei nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
din punct de vedere al
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
Tendinţa viitoare a
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
suprafeţei habitatului
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
speciei
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
Raportul dintre
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
suprafaţa adecvată a
management, se va apela la judecata experţilor.
habitatului speciei şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
suprafaţa habitatului
face prin unul din operatorii:
speciei în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
Perspectivele speciei
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
din punct de vedere al
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
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C.9

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 4069 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4070 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă
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Tabel nr. 4071 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele impacturi, respectiv
presiunile

şi

actuale

ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua) SAU viabilitatea
pe termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Nr

Tabel nr. 4072 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Pelecanus onocrotalus, cod Natura 2000: A019

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii
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suplimentare

Tabel nr. 4073 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Phalacrocorax carbo
Tabel nr. 4074 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Phalacrocorax carbo, cod Natura 2000: A017
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Statut de prezenţă
aria naturală protejată pentru reproducere)
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Mărimea populaţiei
- Clasa 1: 10-50 perechi
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
referitoare la populaţia
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
A.4
speciei din aria naturală următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
protejată
respectiv:
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A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 1: 10-50 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal
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A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie pentru
a se estima magnitudinea tendinței actuale



nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4075 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
-Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei
în aria naturală protejată
[A.3.] nu este mai mică
decât mărimea populaţiei
de referinţă pentru starea
favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura

populaţiei

pe
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vârste,

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 4076 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Phalacrocorax carbo, cod Natura 2000: A017
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Tipul populaţiei speciei
aria naturală protejată pentru reproducere)
A.2. în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
Calitatea datelor pentru aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei din
protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
Metodologia de
habitatului speciei în aria naturală protejată:
apreciere a suprafeţei
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
B.7 adecvate a habitatului
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
speciei în aria naturală
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
protejată
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
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B.8

B.9

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea datelor
privind tendinţa actuală
B.10
a suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria naturală
protejată

Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13 Calitatea datelor

vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă
excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
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privind tendinţa actuală
a calităţii habitatului
speciei

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

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4077 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4078 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
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[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 4079 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Phalacrocorax carbo, cod Natura 2000: A017
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
Tipul populaţiei
aria naturală protejată pentru reproducere)
A.2. speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
C.5
din punct de vedere al
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
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C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Tabel nr. 4080 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4081 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4082 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale
şi ameninţările viitoare, nu
vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile
(dacă s-au putut evalua)
viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr
A.1.

Tabel nr. 4083 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

Phalacrocorax carbo, cod Natura 2000: A017
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A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată





D.3.

D.4.

precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4084 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Phalacrocorax pygmeus
Tabel nr. 4085 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Phalacrocorax pygmeus, cod Natura 2000: A393
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
A.2
speciilor”:
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
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A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

aria naturală protejată pentru reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 0: 1-10 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă


-

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
Clasa 0: 1-10 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 3: 100-500 indivizi
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A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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Tabel nr. 4086 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4087 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Phalacrocorax pygmeus, cod Natura 2000: A393
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
a speciilor”:
Tipul populaţiei speciei
A.2.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
în aria naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
Calitatea datelor pentru aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4
suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
B.6
habitatului speciei în
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
3397

aria naturală protejată

B.7

Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
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B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
Calitatea datelor privind habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
tendinţa actuală a
respectiv:
calităţii habitatului
speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
a habitatului speciei
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
funcţie de tendinţa
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
suprafeţei şi de tendinţa „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
calităţii habitatului
 ”0” – stabilă
speciei
Starea de conservare din Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 4088 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 4089 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 4090 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Phalacrocorax pygmeus, cod Natura 2000: A393
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
C.4
referinţă pentru starea viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
favorabilă şi mărimea planului de management, se va apela la judecata experţilor.
populaţiei viitoare a
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
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speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
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legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 4091 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4092 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4093 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea
pe termen lung a speciei
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[C.13] este asigurată

Tabel nr. 4094 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Phalacrocorax pygmeus, cod Natura 2000: A393

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.

precizat conform



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4095 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Philomachus pugnax
Tabel nr. 4096 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
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A.1

Specia

A.2

Statut de prezenţă
temporală a speciilor

A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Philomachus pugnax, cod Natura 2000: A151
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 2: 50-100 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
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populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

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

despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4097 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută
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Inadecvată

Rea

Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică

decât

mărimea

populaţiei

de

referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4098 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Philomachus pugnax, cod Natura 2000: A151
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei speciei nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
A.2. în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
Calitatea datelor pentru aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
B.7 apreciere a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată:
adecvate a habitatului
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
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speciei în aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa actuală
a suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană
în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței
adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate
elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât
din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al
zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional),
fiind însă excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate
cu favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
privind tendinţa actuală următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
a calităţii habitatului
speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
globală a habitatului
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei funcţie de
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
tendinţa suprafeţei şi de „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
tendinţa calităţii
 ”0” – stabilă
habitatului speciei
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare
speciei evaluată în baza matricii 3:
din punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 4099 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4100 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 4101 - 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
Philomachus pugnax, cod Natura 2000: A151
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei speciei nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
A.2. în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
C.5 din punct de vedere al
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
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C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 4102 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
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Tendinţă

Raportul dintre valoarea

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

Valoarea actuală a
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

Perspective

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4103 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4104 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale
şi ameninţările viitoare, nu
vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile
(dacă s-au putut evalua)
viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 4105 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Philomachus pugnax, cod Natura 2000: A151

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

precizat conform
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în aria naturală

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

protejată

D.3.

D.4.



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării globale




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

de conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare necunoscută

D.6.

Informaţii suplimentare

-

Tabel nr. 4106 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Platalea leucorodia
Tabel nr. 4107 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Platalea leucorodia, cod Natura 2000: A034
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
A.4
referitoare la populaţia
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
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speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 1: 10-50 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4108 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]
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Tabel nr. 4109 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Platalea leucorodia, cod Natura 2000: A034
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei în
a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6 habitatului speciei în aria
numerică, exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
Metodologia de apreciere literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
a suprafeţei adecvate a
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
B.7
habitatului speciei în aria odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
naturală protejată
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
B.8
adecvată a habitatului
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
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speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14



” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
suprafeţei habitatului
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii datelor”, respectiv:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
habitatului speciei funcţie tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
de tendinţa suprafeţei şi
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
de tendinţa calităţii
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
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B.15

B.16

B.17

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
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4110 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4111 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei
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Tabel nr. 4112 - 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
Platalea leucorodia, cod Natura 2000: A034
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5 speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
C.6 suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
C.7
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
C.8 Perspectivele
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
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speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 4113 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4114 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă
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Tabel nr. 4115 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale
şi ameninţările viitoare, nu
vor avea în viitor un efect
semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele

speciei

în

viitor [C.9.] sunt favorabile
(dacă s-au putut evalua)
viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 4116 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Platalea leucorodia, cod Natura 2000: A034

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută
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D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4117 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Plegadis falcinellus
Tabel nr. 4118 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Plegadis falcinellus, cod Natura 2000: A032
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
Raportul dintre
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
mărimea populaţiei
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
A.5 speciei în aria naturală
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
protejată şi mărimea
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
populaţiei naţionale
naţională a speciei.”.
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 1: 10-50 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4119 - 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 populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] nu este
mai

mică

populaţiei

decât

de

mărimea

referinţă

pentru

starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea

şi

natalitatea

nu

deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4120 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Plegadis falcinellus, cod Natura 2000: A032
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei în
a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
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protejată

B.4

Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii datelor”, respectiv:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
habitatului speciei funcţie tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
de tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare din
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de
habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
3425

speciei
Tabel nr. 4121 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4122 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 4123 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Plegadis falcinellus, cod Natura 2000: A032
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală speciilor”:
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
Tendinţa viitoare a
manifesta în cursul implementării planului de management
C.3
mărimii populaţiei
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
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C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei
în viitor

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
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C.10

matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 4124 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4125 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4126 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
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avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea
pe termen lung a speciei
[C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 4127 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Plegadis falcinellus, cod Natura 2000: A032

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4128 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Pluvialis apricaria
Tabel nr. 4129 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Pluvialis apricaria, cod Natura 2000: A140
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
Raportul dintre
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
mărimea populaţiei
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
A.6
speciei în aria naturală
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.


-

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Clasa 1: 10-50 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4130 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică

mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

decât
de
starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4131 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Pluvialis apricaria, cod Natura 2000: A140
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei în
a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
B.4
suprafaţa habitatului
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
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speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a

din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
odihnă și hrană în perioadele pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
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suprafeţei habitatului
speciei

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii datelor”, respectiv:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
habitatului speciei funcţie tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
de tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare din
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de
habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei
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Tabel nr. 4132 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4133 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 4134 - 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
Pluvialis apricaria, cod Natura 2000: A140
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală speciilor”:
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a
C.3
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
mărimii populaţiei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
3435

C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei
în viitor

viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
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C.10

 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 4135 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4136 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4137 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect
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semnificativ

asupra

speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 4138 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Pluvialis apricaria, cod Natura 2000: A140

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4139 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Remiz pendulinus
Tabel nr. 4140 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Remiz pendulinus, cod Natura 2000: A336
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
Raportul dintre
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
mărimea populaţiei
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
A.6
speciei în aria naturală
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4141 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu este mai mică decât
mărimea

populaţiei

referinţă

pentru

de
starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura
vârste,

populaţiei

pe

mortalitatea

şi

natalitatea nu deviază de la
normal [A.15.]

Tabel nr. 4142 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Remiz pendulinus, cod Natura 2000: A336
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei în a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie
nerezidentă
cuibăritoare
(care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
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B.4

Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
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B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii datelor”, respectiv:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
habitatului speciei funcţie tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
de tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare din
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de
habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
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speciei
Tabel nr. 4143 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4144 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 4145 - 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
Remiz pendulinus, cod Natura 2000: A336
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei speciei
speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
Tendinţa viitoare a
manifesta în cursul implementării planului de management
C.3
mărimii populaţiei
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
3444

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre mărimea referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
şi mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei din populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
punct de vedere al
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
populaţiei
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
Tendinţa viitoare a
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
suprafeţei habitatului
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
speciei
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
Raportul dintre
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
suprafaţa adecvată a
management, se va apela la judecata experţilor.
habitatului speciei şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
suprafaţa habitatului
face prin unul din operatorii:
speciei în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele speciei din suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
punct de vedere al
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
habitatului speciei
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
Perspectivele speciei în urma implementării planului de management actual, se vor
viitor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
3445

matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 4146 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4147 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4148 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
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avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 4149 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Remiz pendulinus, cod Natura 2000: A336

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

Nu este cazul

suplimentare

Tabel nr. 4150 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Riparia ripari
Tabel nr. 4151 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Riparia riparia, cod Natura 2000: A249
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 3: 100-500 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
Raportul dintre
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
mărimea populaţiei
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
A.6
speciei în aria naturală
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 3: 100-500 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4152 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică

decât

mărimea

populaţiei

de

referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4153 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Riparia riparia, cod Natura 2000: A249
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei speciei în
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
B.4 Calitatea datelor pentru
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
3450

suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere a
suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor
de concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
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Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
B.10 tendinţa actuală a suprafeţei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
habitatului speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului speciei
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
B.11
în aria naturală protejată
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a calităţii
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
B.12
habitatului speciei
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
datelor”, respectiv:
B.13 tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
Tendinţa actuală globală a
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
habitatului speciei funcţie
B.14 de tendinţa suprafeţei şi de speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
tendinţa calităţii habitatului „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
speciei
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare din
speciei evaluată în baza matricii 3:
B.15 punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
Tendinţa stării de
habitatului speciei:
B.16 conservare din punct de
vedere al habitatului speciei
 ”0” – este stabilă
Starea de conservare
Nu este cazul
B.17 necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei
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Tabel nr. 4154 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4155 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 4156 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Riparia riparia, cod Natura 2000: A249
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
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Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5 speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
C.6 suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
C.7
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
C.8
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
Perspectivele
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
C.9 speciei în viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
C.10
impacturilor asupra estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
Raportul dintre
mărimea populaţiei
de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
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speciei în viitor

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 4157 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4158 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4159 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
3455

[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Tabel nr. 4160 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Riparia riparia, cod Natura 2000: A249

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4161 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă
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Sterna caspia
Tabel nr. 4162 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Sterna caspia, cod Natura 2000: A190
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 0: 1-10 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
Raportul dintre
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
mărimea populaţiei
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
A.6 protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
A.7
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
A.8
referinţă pentru starea
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
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favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

-

Clasa 0: 1-10 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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Tabel nr. 4163 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]
(dacă există date)

Tabel nr. 4164 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Sterna caspia, cod Natura 2000: A190
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
habitatului speciei
estimată exprimată în hectare:
B.3
în aria naturală
≈ 5107 ha
protejată
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea 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

Suprafaţa adecvată
a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată
estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului
speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
Metodologia de
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu atributele
apreciere a
asociate prezenței speciei conform literaturii de specialitate.
suprafeţei adecvate Specia poate utiliza suprafața și imediata vecinătate a ariei
a habitatului speciei naturale protejate pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj.
în aria naturală
Pentru aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au fost
protejată
luate în considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi întâlnită
(chiar și ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se
regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa adecvată a suprafaţa actuală a habitatului speciei:
habitatului speciei şi
 ” ≈” – aproximativ egal
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului
Tendinţa actuală a
speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani în
suprafeţei
cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria
habitatului speciei
naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii
din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
Calitatea datelor
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
privind tendinţa
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
actuală a suprafeţei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
habitatului speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
Calitatea habitatului asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea uneia
speciei în aria
din valorile:
naturală protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de calitatea
calităţii habitatului
habitatului speciei în aria naturală protejată din planul de
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speciei

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

management anterior sau faţă de calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani, în cazul
planurilor elaborate pentru prima oară pentru aria naturală
protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii din
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei
apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei
evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4165 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4166 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
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Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută

Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 4167 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Sterna caspia, cod Natura 2000: A190
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei speciei nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
A.2. în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
C.5 Perspectivele speciei
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
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din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
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ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 4168 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4169 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4170 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele impacturi, respectiv
presiunile

actuale

şi

ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua) SAU viabilitatea
pe termen lung a speciei [C.13]
este asigurată
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Tabel nr. 4171 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Sterna caspia, cod Natura 2000: A190

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4172 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Sterna hirundo
Tabel nr. 4173 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Sterna hirundo, cod Natura 2000: A193
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Statut de prezenţă
A.2
a speciilor”:
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
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A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre mărimea
populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale

aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din
aria naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia
din următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim
aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]
raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată.
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate sau particularitățile de habitat existente
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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

aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din
teren și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4174 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
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protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4175 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Sterna hirundo, cod Natura 2000: A193
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
Tipul populaţiei speciei în temporală a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
Calitatea datelor pentru
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
B.4
suprafaţa habitatului
respectiv:
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6
habitatului speciei în aria
numerică, exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
Metodologia de apreciere
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
a suprafeţei adecvate a
B.7
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
habitatului speciei în aria
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
naturală protejată
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor
de concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
suprafeţei habitatului
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a calităţii
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
habitatului speciei
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
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tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

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

habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4176 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4177 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
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stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 4178 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Sterna hirundo, cod Natura 2000: A193
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5 speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
C.6 suprafeţei
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
habitatului speciei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”, respectiv:
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 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
C.7
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
C.8
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
Perspectivele
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
C.9 speciei în viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
Efectul cumulat al
unor planuri, modificări de management, schimbarea
C.10 impacturilor asupra
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
speciei în viitor
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 4179 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
La fel cu/ deasupra

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune
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VRSF

Tabel nr. 4180 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4181 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Nr

Tabel nr. 4182 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Sterna hirundo, cod Natura 2000: A193

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

Starea globală de



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza
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conservare a speciei
D.4.

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4183 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Sturnus vulgaris
Tabel nr. 4184 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Sturnus vulgaris, cod Natura 2000: A351
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Calitatea datelor
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
A.4
referitoare la populaţia
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
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speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 4: 500-1000 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4185 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]
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Tabel nr. 4186 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr.
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Sturnus vulgaris, cod Natura 2000: A351
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată
naturală protejată pentru reproducere)
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile din
Calitatea datelor
nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
a habitatului speciei protejată
estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6
în aria naturală
exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei
adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună cu
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
Metodologia de
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
apreciere a
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
suprafeţei adecvate vecinătate a ariei naturale protejate pentru reproducere,
B.7
a habitatului speciei respectiv odihnă și hrană în perioadele de cuibărit/creștere a
în aria naturală
puilor și pasaj. Pentru aprecierea suprafeței adecvate a
protejată
habitatului, au fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în care
specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
Raportul dintre
B.8 suprafaţa adecvată a suprafaţa actuală a habitatului speciei:
habitatului speciei şi
 ” ≈” – aproximativ egal
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suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa habitatului
Tendinţa actuală a
speciei în aria naturală protejată estimată în urmă cu 5-6 ani
suprafeţei habitatului
în cazul planurilor elaborate pentru prima dată pentru aria
speciei
naturală protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii
din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
Calitatea datelor
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din valorile
privind tendinţa
din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
actuală a suprafeţei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
habitatului speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată, care
Calitatea habitatului asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen lung,
incluzând variabilitatea genetică, se va face prin alegerea
speciei în aria
uneia din valorile:
naturală protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în urmă
Tendinţa actuală a
cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima oară
calităţii habitatului
pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin unul
speciei
din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
privind tendinţa
respectiv:
actuală a calităţii
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
globală a habitatului tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului speciei
speciei funcţie de
apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul „Tendinţa
tendinţa suprafeţei şi actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
 ”0” – stabilă
habitatului speciei
Starea de conservare Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
din punct de vedere
speciei evaluată în baza matricii 3:
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B.16

B.17

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
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4187 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4188 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservar e a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.3.]

este

suficient de mare şi tendinţa actuală
a

suprafeţei

habitatului

speciei

[B.9] este stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală protejată [B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 4189 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Sturnus vulgaris, cod Natura 2000: A351
Tipul populaţiei speciei Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
A.2. în aria naturală
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
protejată
speciilor”:
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C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
3480

C.9

C.10

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 4190 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4191 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4192 - 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
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 4193 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Sturnus vulgaris, cod Natura 2000: A351

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4194 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Sylvia nisoria
Tabel nr. 4195 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Sylvia nisoria, cod Natura 2000: A307
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Statut de prezenţă
a speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 1: 10-50 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
respectiv:
speciei din aria naturală
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim
Raportul dintre mărimea
aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii
populaţiei speciei în aria
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]
A.5 naturală protejată şi
raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”.
mărimea populaţiei
naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
A.6
speciei în aria naturală
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 1: 10-50 perechi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată.
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate sau particularitățile de habitat existente
aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din
teren și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct de
vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4196 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4197 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Sylvia nisoria, cod Natura 2000: A307
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
a speciilor”:
Tipul populaţiei speciei în
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie
nerezidentă
cuibăritoare
(care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
B.4 suprafaţa habitatului
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
speciei
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
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B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere a
suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea datelor privind
B.10 tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului

bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
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speciei

Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

Calitatea datelor privind
B.13 tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

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



medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4198 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
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Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4199 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi
tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 4200 - 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
Sylvia nisoria, cod Natura 2000: A307
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria naturală
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
C.4
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
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referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
3489

există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 4201 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4202 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate

Tabel nr. 4203 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
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speciei [C.13] este asigurată

Tabel nr. 4204 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Sylvia nisoria, cod Natura 2000: A307

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4205 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Tachybaptus ruficolli
Tabel nr. 4206 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Tachybaptus ruficollis, cod Natura 2000: A004
A.2 Statut de prezenţă
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
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temporală a speciilor

A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 1: 10-50 perechi
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 1: 10-50 perechi
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naturală protejată

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct



Populație care doar iernează în aria naturală
protejată:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-
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de vedere al populaţiei
Tabel nr. 4207 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4208 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Tachybaptus ruficollis, cod Natura 2000: A004
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
a speciilor”:
Tipul populaţiei speciei
A.2.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
în aria naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populație care doar iernează în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
Calitatea datelor pentru aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4
suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
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B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în
aria naturală protejată

B.7

Metodologia de
apreciere a suprafeţei
adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
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protejată

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
Calitatea datelor privind habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
tendinţa actuală a
respectiv:
calităţii habitatului
speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
a habitatului speciei
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
funcţie de tendinţa
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
suprafeţei şi de tendinţa „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
calităţii habitatului
 ”0” – stabilă
speciei
Starea de conservare din Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 4209 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 4210 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 4211 - 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
Tachybaptus ruficollis, cod Natura 2000: A004
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere);
 Populație care doar iernează în aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
mărimea populaţiei referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
C.4 de referinţă pentru
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
starea favorabilă şi
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
mărimea populaţiei Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
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viitoare a speciei

face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5 speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
C.6 suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
C.7
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
C.8
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
Perspectivele
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
C.9 speciei în viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
Efectul cumulat al
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
C.10 impacturilor asupra viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
speciei în viitor
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
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variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 4212 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4213 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4214 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut

evalua)

viabilitatea

pe

termen lung a speciei [C.13] este
asigurată
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Tabel nr. 4215 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Tachybaptus ruficollis, cod Natura 2000: A004

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

în aria naturală

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

protejată

D.3.

D.4.

precizat conform



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);



Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării globale




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

de conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare necunoscută

D.6.

Informaţii suplimentare

-

Tabel nr. 4216 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Tadorna tadorna
Tabel nr. 4217 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Tadorna tadorna, cod Natura 2000: A048
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Statut de prezenţă
a speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
A.3 Mărimea populaţiei
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
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speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre mărimea
populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale

estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din
aria naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia
din următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim
aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]
raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată.
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate sau particularitățile de habitat existente
aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din
teren și conform literaturii de specialitate.
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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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4218 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
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Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4219 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Tadorna tadorna, cod Natura 2000: A048
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
speciilor”:
A.2. speciei în aria
naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria
estimată exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4
pentru suprafaţa
habitatului speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
a habitatului speciei
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
habitatului speciei în protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6
aria naturală
exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei naturale
Metodologia de
protejate și zona imediat învecinată a acesteia, împreună
apreciere a suprafeţei
cu particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
adecvate a
B.7
atributele asociate prezenței speciei conform literaturii de
habitatului speciei în
specialitate. Specia poate utiliza suprafața și imediata
aria naturală
vecinătate a ariei naturale protejate pentru odihnă și hrană
protejată
în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea suprafeței
adecvate a habitatului, au fost luate în considerare toate
elementele de favorabilitate pentru prezența speciei, atât
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B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria
naturală protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a calităţii
habitatului speciei

din punct de vedere al punctelor de concentrare, cât și al
zonelor în care specia poate fi întâlnită (chiar și
ocazional), fiind însă excluse suprafețele unde nu se
regăsesc habitate cu favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru prima
oară pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată prin
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
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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

B.14

B.15

B.16

B.17

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4220 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4221 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi
tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru
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supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 4222 - 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
Tadorna tadorna, cod Natura 2000: A048
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală speciilor”:
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei de
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
referinţă pentru starea
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
favorabilă şi mărimea
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
populaţiei viitoare a
face prin unul din operatorii:
speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
Perspectivele speciei
C.5
din punct de vedere al raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
populaţiei
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
Tendinţa viitoare a
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
suprafeţei habitatului
C.6
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
speciei
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
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C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 4223 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune
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Tabel nr. 4224 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4225 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua)
viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 4226 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Tadorna tadorna, cod Natura 2000: A048

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:


”FV” – favorabilă
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D.4.

Tendinţa stării



Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4227 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Tringa erythropus
Tabel nr. 4228 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Tringa erythropus, cod Natura 2000: A161
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
Calitatea datelor
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
referitoare la populaţia
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
A.4
speciei din aria naturală
respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
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A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a
A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
A.12 tendinţa actuală a
mărimii populaţiei



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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

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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4229 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4230 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
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Nr
A.1.

Parametri
Specia

A.2.

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată

B.3

Suprafaţa habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

B.8

Descriere
Tringa erythropus, cod Natura 2000: A161
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
temporală a speciilor”:
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei
Metodologia de apreciere conform literaturii de specialitate. Specia poate utiliza
a suprafeţei adecvate a
suprafața și imediata vecinătate a ariei naturale
habitatului speciei în aria
protejate pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj.
naturală protejată
Pentru aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au
fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în
care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind
însă excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
Raportul dintre suprafaţa
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală
 ” ≈” – aproximativ egal
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a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

B.13

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

B.14

B.15

Tendinţa actuală globală a
habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare din

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă
de suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din
planul de management anterior [B.5.] sau faţă de
suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
estimată în urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor
elaborate pentru prima dată pentru aria naturală
protejată în cauză, exprimată prin unul din operatorii
din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată
din planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii
habitatului speciei apreciată în baza matricii 2 din
nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
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B.16

B.17

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

speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4231 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4232 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată [B.3.]
este suficient de mare şi
tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 4233 - 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
Tringa erythropus, cod Natura 2000: A161
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A.2.

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

C.3

Tendinţa viitoare a
mărimii populaţiei

C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din
valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
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C.9

C.10

Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

habitatului speciei în viitor raportată la mărimea
suprafeţei adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform
matricii 4, prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în
urma implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare
a unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 4234 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4235 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

3516

Tabel nr. 4236 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 4237 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Tringa erythropus, cod Natura 2000: A161

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii
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suplimentare

Tabel nr. 4238 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Tringa glareol
Tabel nr. 4239 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Tringa glareola, cod Natura 2000: A166
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
Raportul dintre
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
mărimea populaţiei
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
A.5 speciei în aria naturală
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
protejată şi mărimea
naţională a speciei.”.
populaţiei naţionale


0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
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A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

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



standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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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Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare din
A.16 punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei
A.15




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4240 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
-Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4241 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Tringa glareola, cod Natura 2000: A166
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei în
a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
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B.4

Calitatea datelor pentru
suprafaţa habitatului
speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
numerică, exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
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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 precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii datelor”, respectiv:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
habitatului speciei funcţie tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
de tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare din
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de
habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei
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Tabel nr. 4242 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4243 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.3.]

este

suficient de mare şi tendinţa actuală
a suprafeţei habitatului speciei [B.9]
este stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în aria
naturală

protejată

[B.11]

este

adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 4244 - 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
Tringa glareola, cod Natura 2000: A166
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria naturală speciilor”:
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
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C.4

Raportul dintre
mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei

C.5

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra

Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată
a se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor
aprecia pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere
al populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din
punct de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza
matricii 5, prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
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speciei în viitor

actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 4245 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4246 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4247 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
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putut evalua) SAU viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13] este
asigurată

Tabel nr. 4248 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Tringa glareola, cod Natura 2000: A166

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4249 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Tringa nebularia
Tabel nr. 4250 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
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A.1

Specia

A.2

Statut de prezenţă
temporală a speciilor

A.3

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată

A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre mărimea
populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale

Tringa nebularia, cod Natura 2000: A164
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
a speciilor”:
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de
unitatea de măsură utilizată conform nomenclatorului
„Unități de măsură pentru populația speciei”.
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din
aria naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia
din următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim
aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]
raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”.


A.6

A.7

A.8

A.9

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



0-2 %, corespunzătoare clasei
formularul standard Natura 2000.
nesemnificativă

”C”

din

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
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referinţă pentru starea
favorabilă

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

specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată.
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate sau particularitățile de habitat
existente aici și corelate cu atributele asociate prezenței
speciei din teren și conform literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.






structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4251 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4252 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Tringa nebularia, cod Natura 2000: A164
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4 suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6 habitatului speciei în aria
exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
B.7
habitatului speciei în aria Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturală protejată
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
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B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
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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

exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4253 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4254 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 4255 - 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
Tringa nebularia, cod Natura 2000: A164
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
C.5
din punct de vedere
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
al populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
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C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 4256 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
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Tendinţă

Raportul dintre valoarea

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare a

parametrului

parametrului

Valoarea actuală a
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 4257 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4258 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut

evalua)

viabilitatea

pe

termen lung a speciei [C.13] este
asigurată

Nr

Tabel nr. 4259 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Tringa nebularia, cod Natura 2000: A164

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

precizat conform
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naturală protejată

D.3.

D.4.



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4260 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri sunt Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

în stare favorabilă sau unul
este necunoscut şi ceilalţi
în stare favorabilă

Tringa ochropus
Tabel nr. 4261 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Tringa ochropus, cod Natura 2000: A165
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Statut de prezenţă
a speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
Mărimea populaţiei
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
A.3 speciei în aria naturală
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
protejată
măsură pentru populația speciei”.
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A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 3: 100-500 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
Raportul dintre mărimea estimat ca interval între procentul minim şi maxim
populaţiei speciei în aria aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]
naturală protejată şi
raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”.
mărimea populaţiei
naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
referinţă pentru starea
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
favorabilă în aria
- Clasa 3: 100-500 indivizi
naturală protejată
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
Metodologia de
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
apreciere a mărimii
favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată.
populaţiei de referinţă
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
pentru starea favorabilă
naturale protejate sau particularitățile de habitat existente
aici și corelate cu atributele asociate prezenței speciei din
teren și conform literaturii de specialitate.
Raportul dintre mărimea
 ≈ – aproximativ egal
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
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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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4262 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
-Inadecvată
Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
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[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4263 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1.
Specia
Tringa ochropus, cod Natura 2000: A165
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4
suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6
habitatului speciei în
numerică, exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
Metodologia de
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
apreciere a suprafeţei
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
B.7
adecvate a habitatului
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
speciei în aria naturală
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
protejată
odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
adecvată a habitatului
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
speciei şi suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
suprafeţei habitatului
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
Calitatea datelor privind habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
Calitatea datelor privind
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
tendinţa actuală a
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
calităţii habitatului
datelor”, respectiv:
speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
3539

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

modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4264 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4265 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
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este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 4266 - 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
Tringa ochropus, cod Natura 2000: A165
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5
speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa viitoare a
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
suprafeţei
C.6
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
C.7
suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
habitatului speciei
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
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şi suprafaţa
habitatului speciei
în viitor

C.8

C.9

C.10

Perspectivele
speciei din punct de
vedere al
habitatului speciei

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 4267 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra
VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4268 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
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Nefavorabile -

Favorabile

inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4269 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată

Nr

Tabel nr. 4270 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Tringa ochropus, cod Natura 2000: A165

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul

globale de
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conservare a speciei
D.5.

Starea globală de



Nu este cazul

conservare
necunoscută
D.6.

Informaţii

Nu este cazul

suplimentare

Tabel nr. 4271 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Tringa stagnalis
Tabel nr. 4272 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Tringa stagnalis, cod Natura 2000: A163
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
A.5 Raportul dintre
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
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mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


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



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – aproximativ egal



x – necunoscută



insuficientă – date insuficiente sau nesigure



nu există date suficiente referitoare la specie pentru
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A.14

A.15
A.16

A.17

A.18

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

a se estima magnitudinea tendinței actuale


nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei
speciei.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4273 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.] sau
[A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4274 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Tringa stagnalis, cod Natura 2000: A163
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A.2.

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei în
a speciilor”:
aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
Calitatea datelor pentru
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
habitatului speciei în aria
numerică, exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
Metodologia de apreciere literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața
a suprafeţei adecvate a
și imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
habitatului speciei în aria odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
naturală protejată
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
adecvată a habitatului
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
speciei şi suprafaţa
 ” ≈” – aproximativ egal
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
3547

suprafeţei habitatului
speciei

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
Calitatea datelor privind
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
speciei
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
Calitatea habitatului
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
speciei în aria naturală
alegerea uneia din valorile:
protejată
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
Tendinţa actuală a
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
calităţii habitatului
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
speciei
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a calităţii datelor”, respectiv:
habitatului speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
habitatului speciei funcţie tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
de tendinţa suprafeţei şi
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
Starea de conservare din
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
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B.16

B.17

Tendinţa stării de
conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare
necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4275 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4276 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
-inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.3.] este suficient de mare
şi

tendinţa

actuală

a

suprafeţei habitatului speciei
[B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei
în

aria

naturală

protejată

[B.11] este adecvată pentru
supravieţuirea pe termen lung
a speciei

Tabel nr. 4277 - 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
Tringa stagnalis, cod Natura 2000: A163
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A.2.

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
Perspectivele
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
speciei din punct de
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
vedere al
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
habitatului speciei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată
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C.9

Perspectivele
speciei în viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 4278 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4279 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4280 - 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
Principalele impacturi, respectiv
presiunile actuale şi ameninţările
viitoare, nu vor avea în viitor un
efect semnificativ asupra speciei
[C.10]
perspectivele

speciei

în

viitor

[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua) SAU viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13] este
asigurată

Nr

Tabel nr. 4281 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Tringa stagnalis, cod Natura 2000: A163

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4282 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
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Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Toţi cei trei parametri
sunt

în

stare

favorabilă

Tringa totanus
Tabel nr. 4283 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Tringa totanus, cod Natura 2000: A162
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
Statut de prezenţă
speciilor”:
A.2
temporală a speciilor
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
Mărimea populaţiei
măsură pentru populația speciei”.
A.3 speciei în aria naturală
protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
Calitatea datelor
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
referitoare la populaţia
A.4
speciei din aria naturală respectiv:
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
Raportul dintre
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
mărimea populaţiei
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
A.5 speciei în aria naturală
naţională a speciei.”.
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei
 nesemnificativă
A.6
speciei în aria naturală
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A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

A.13

A.14

A.15
A.16

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
speciei
Starea de conservare din

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 2: 50-100 indivizi

Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.



structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă
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punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
conservare din punct de
A.17
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare
A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4284 - 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 populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4285 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Tringa totanus, cod Natura 2000: A162
Statut de prezenţă temporală a speciilor
precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
Tipul populaţiei speciei
a speciilor”:
A.2.
în aria naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 5107 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
Calitatea datelor pentru
aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
B.4 suprafaţa habitatului
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
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B.5

Suprafaţa reevaluată a
habitatului speciei din
planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.7

Metodologia de apreciere
a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
B.10
suprafeţei habitatului
speciei

complete;
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
exprimată în hectare:
≈ 5107 ha
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru prima
dată pentru aria naturală protejată în cauză, exprimată
prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
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Calitatea habitatului
B.11 speciei în aria naturală
protejată

Tendinţa actuală a
B.12 calităţii habitatului
speciei

Calitatea datelor privind
B.13 tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

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

modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4286 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Tendinţa
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
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speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4287 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.] este
suficient de mare şi tendinţa
actuală a suprafeţei habitatului
speciei [B.9] este stabilă sau în
creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 4288 - 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
Tringa totanus, cod Natura 2000: A162
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
naturală protejată
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Raportul dintre
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
mărimea populaţiei referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
C.4
de referinţă pentru
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
starea favorabilă şi
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
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mărimea populaţiei
viitoare a speciei

Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
Perspectivele
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
C.5 speciei din punct de
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
vedere al populaţiei
[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
C.6 suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
C.7
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
C.8
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
Perspectivele
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
C.9 speciei în viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
Efectul cumulat al
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
C.10 impacturilor asupra
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
speciei în viitor
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
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legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
Tabel nr. 4289 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4290 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4291 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

semnificativ

viitor

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau

putut

evalua)

SAU

viabilitatea pe termen lung a
speciei [C.13] este asigurată
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Tabel nr. 4292 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

Tringa totanus, cod Natura 2000: A162

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

naturală protejată

D.3.

D.4.



precizat conform

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

-

suplimentare

Tabel nr. 4293 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Upupa epops
Tabel nr. 4294 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1
Specia
Upupa epops, cod Natura 2000: A232
Statut de prezenţă
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
A.2
temporală a speciilor
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
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A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

temporală a speciilor”:
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de
unitatea de măsură utilizată conform nomenclatorului
Mărimea populaţiei speciei „Unități de măsură pentru populația speciei”.
în aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din
aria naturală protejată se va preciza prin alegerea
Calitatea datelor
uneia din următoarele valori din nomenclatorul
referitoare la populaţia
„Calitatea datelor”, respectiv:
speciei din aria naturală
protejată
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a
estimat ca interval între procentul minim şi maxim
Raportul dintre mărimea
aferent valorilor minime şi maxime ale mărimii
populaţiei speciei în aria
populaţiei speciei în aria naturală protejată [A.3.]
naturală protejată şi
raportate la mărimea populaţiei naţională a speciei.”.
mărimea populaţiei
naţionale
 0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din
formularul standard Natura 2000.
Mărimea populaţiei speciei
 nesemnificativă
în aria naturală protejată
comparata cu mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea reevaluată a
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
populaţiei estimate în
protejată se face pentru prima dată.
planul de management
anterior
Mărimea populaţiei de
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
referinţă pentru starea
utilizează aria naturală protejată pentru
favorabilă în aria naturală
reproducere):
protejată
- Clasa 2: 50-100 perechi
Metodologia de apreciere a Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele
mărimii populaţiei de
colectate din teren și cele disponibile în literatura de
referinţă pentru starea
specialitate despre modul de folosință al teritoriului,
favorabilă
informații corelate cu disponibilitatea habitatelor
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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

favorabile și prezența speciei în aria naturală protejată.
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate sau particularitățile de habitat
existente aici și corelate cu atributele asociate
prezenței speciei din teren și conform literaturii de
specialitate.
 ≈ – 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.






structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4295 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
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Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15

Tabel nr. 4296 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Upupa epops, cod Natura 2000: A232
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă
Tipul populaţiei speciei în temporală a speciilor”:
A.2.
aria naturală protejată
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care
utilizează aria naturală protejată pentru
reproducere)
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3 speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei
în aria naturală protejată în urma alegerii uneia din
Calitatea datelor pentru
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
B.4 suprafaţa habitatului
respectiv:
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau
inventarieri complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria
Suprafaţa adecvată a
naturală protejată estimată printr-o singură valoare
B.6 habitatului speciei în aria
numerică, exprimată în hectare:
naturală protejată
≈ 1911 ha
Metodologia de apreciere a Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
B.7 suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria naturală protejată:
habitatului speciei în aria
Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
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naturală protejată

B.8

Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei

naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei
conform literaturii de specialitate. Specia poate utiliza
suprafața și imediata vecinătate a ariei naturale
protejate pentru reproducere, respectiv odihnă și hrană
în perioadele de cuibărit/creștere a puilor și pasaj.
Pentru aprecierea suprafeței adecvate a habitatului, au
fost luate în considerare toate elementele de
favorabilitate pentru prezența speciei, atât din punct de
vedere al punctelor de concentrare, cât și al zonelor în
care specia poate fi întâlnită (chiar și ocazional), fiind
însă excluse suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu
favorabilitate pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal
Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
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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

prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea
datelor”, respectiv:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale
Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
habitatului speciei:
 ”0” – este stabilă
Nu este cazul

Tabel nr. 4297 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4298 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 4299 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
Specia
Upupa epops, cod Natura 2000: A232
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
Tipul populaţiei
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
A.2. speciei în aria
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se
vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii
Perspectivele speciei
populaţiei [C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei
C.5
din punct de vedere
raportată la mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
al populaţiei
favorabilă [C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
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C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei

C.7

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei
din punct de vedere
al habitatului speciei

C.9

C.10

Perspectivele speciei
în viitor

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
speciei în viitor

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de
management actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va
aprecia prin unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa
actuală şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
management, se va apela la judecata experţilor.
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
face prin unul din operatorii:
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se
va estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
unor planuri, modificări de management, schimbarea
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;

Tabel nr. 4300 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
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Tendinţă

Raportul dintre valoarea

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare

parametrului

a parametrului

Valoarea actuală a
parametrului
La fel cu/ deasupra VRSF

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 4301 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii

parametri

în

stare favorabilă

Tabel nr. 4302 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
-inadecvată
Principalele impacturi, respectiv
presiunile

actuale

şi

ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă s-au
putut evalua) SAU viabilitatea
pe termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Nr

Tabel nr. 4303 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

Upupa epops, cod Natura 2000: A232

A.2.

Tipul populaţiei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

speciei în aria

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

precizat conform
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naturală protejată

D.3.

D.4.



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

globale de
conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare
necunoscută

D.6.

Informaţii

Nu este cazul

suplimentare

Tabel nr. 4304 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

Vanellus vanellus
Tabel nr. 4305 - Tabelul A) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Vanellus vanellus, cod Natura 2000: A142
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a
speciilor”:
Statut de prezenţă
A.2
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
temporală a speciilor
aria naturală protejată pentru reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată
Mărimea populaţiei
estimată ca valoare minimă şi maximă urmată de unitatea
A.3 speciei în aria naturală
de măsură utilizată conform nomenclatorului „Unități de
protejată
măsură pentru populația speciei”.
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A.4

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre
mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată şi mărimea
populaţiei naţionale

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din aria
naturală protejată se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
respectiv:
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria naturală
protejată şi mărimea populaţiei naţionale s-a estimat ca
interval între procentul minim şi maxim aferent valorilor
minime şi maxime ale mărimii populaţiei speciei în aria
naturală protejată [A.3.] raportate la mărimea populaţiei
naţională a speciei.”.


A.6

A.7

Mărimea populaţiei
speciei în aria naturală
protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea reevaluată a
populaţiei estimate în
planul de management
anterior



0-2 %, corespunzătoare clasei ”C” din formularul
standard Natura 2000.
nesemnificativă

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală
protejată se face pentru prima dată.



A.8

Mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de
apreciere a mărimii
populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere):
- Clasa 2: 50-100 perechi
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 4: 500-1000 indivizi
Aprecierea s-a realizat luând în considerare datele colectate
din teren și cele disponibile în literatura de specialitate
despre modul de folosință al teritoriului, informații corelate
cu disponibilitatea habitatelor favorabile și prezența speciei
în aria naturală protejată. Au fost apreciate elemente
precum
suprafața
ariei
naturale
protejate
sau
particularitățile de habitat existente aici și corelate cu
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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

atributele asociate prezenței speciei din teren și conform
literaturii de specialitate.
 ≈ – 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.




structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi
natalitatea nu deviază de la normal;
”FV” – favorabilă



”x” – este necunoscută



-

Tabel nr. 4306 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
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Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.]
nu

este

mai

mică

decât

mărimea

populaţiei

de

referinţă

pentru

starea

favorabilă în aria naturală
protejată [A.8.] sau [A.10.]
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal [A.15.]

Tabel nr. 4307 - Tabelul B) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
Vanellus vanellus, cod Natura 2000: A142
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat
conform nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală
a speciilor”:
Tipul populaţiei speciei
A.2.
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
în aria naturală protejată
aria naturală protejată pentru reproducere)
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Suprafaţa habitatului
Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată
B.3
speciei în aria naturală
estimată exprimată în hectare:
protejată
≈ 1911 ha
Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei în
Calitatea datelor pentru aria naturală protejată în urma alegerii uneia din valorile
din nomenclatorul „Calitatea datelor”, respectiv:
B.4
suprafaţa habitatului
speciei
 bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
complete;
Suprafaţa reevaluată a
Nu este cazul, evaluarea habitatului speciei în aria
habitatului speciei din
naturală protejată se face pentru prima dată.
B.5
planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală
Suprafaţa adecvată a
protejată estimată printr-o singură valoare numerică,
B.6
habitatului speciei în
exprimată în hectare:
aria naturală protejată
≈ 1911 ha
Metodologia de
Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a
B.7
apreciere a suprafeţei
habitatului speciei în aria naturală protejată:
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adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.8

Raportul dintre
suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind
tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului
speciei în aria naturală
protejată

B.12

Tendinţa actuală a
calităţii habitatului
speciei

Au fost apreciate elemente precum suprafața ariei
naturale protejate și zona imediat învecinată a acesteia,
împreună cu particularitățile de habitat existente aici și
corelate cu atributele asociate prezenței speciei conform
literaturii de specialitate. Specia poate utiliza suprafața și
imediata vecinătate a ariei naturale protejate pentru
reproducere, respectiv odihnă și hrană în perioadele de
cuibărit/creștere a puilor și pasaj. Pentru aprecierea
suprafeței adecvate a habitatului, au fost luate în
considerare toate elementele de favorabilitate pentru
prezența speciei, atât din punct de vedere al punctelor de
concentrare, cât și al zonelor în care specia poate fi
întâlnită (chiar și ocazional), fiind însă excluse
suprafețele unde nu se regăsesc habitate cu favorabilitate
pentru specie.
Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei:
 ” ≈” – aproximativ egal

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei faţă de
suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de
management anterior [B.5.] sau faţă de suprafaţa
habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani în cazul planurilor elaborate pentru
prima dată pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei precizată prin alegerea uneia din
valorile din nomenclatorul „Calitatea datelor”:
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători
parţiale;
Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată,
care asigură supravieţuirea respectivei specii pe termen
lung, incluzând variabilitatea genetică, se va face prin
alegerea uneia din valorile:
 bună (adecvată)
Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei faţă de
calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată din
planul de management anterior sau faţă de calitatea
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B.13

B.14

B.15

B.16

B.17

habitatului speciei în aria naturală protejată estimată în
urmă cu 5-6 ani, în cazul planurilor elaborate pentru
prima oară pentru aria naturală protejată în cauză,
exprimată prin unul din operatorii din nomenclatorul
„Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
 ”0” – stabilă
Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii
Calitatea datelor privind habitatului speciei se va preciza prin alegerea uneia din
următoarele valori din nomenclatorul „Calitatea datelor”,
tendinţa actuală a
respectiv:
calităţii habitatului
speciei
 medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau
modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale
Tendinţa actuală globală Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de
a habitatului speciei
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
funcţie de tendinţa
speciei apreciată în baza matricii 2 din nomenclatorul
suprafeţei şi de tendinţa „Tendinţa actuală şi/sau viitoare”:
calităţii habitatului
 ”0” – stabilă
speciei
Starea de conservare din Starea de conservare din punct de vedere al habitatului
speciei evaluată în baza matricii 3:
punct de vedere al
habitatului speciei
 ”FV” – favorabilă
Tendinţa stării de
Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al
conservare din punct de habitatului speciei:
vedere al habitatului
 ”0” – este stabilă
speciei
Starea de conservare
Nu este cazul
necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 4308 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4309 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Suprafaţa habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.3.]
este

suficient

de

mare

şi

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei [B.9] este
stabilă sau în creştere
Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11]
este

adecvată

pentru

supravieţuirea pe termen lung a
speciei

Tabel nr. 4310 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
Vanellus vanellus, cod Natura 2000: A142
Statut de prezenţă temporală a speciilor precizat conform
nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:
Tipul populaţiei
 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
A.2. speciei în aria
aria naturală protejată pentru reproducere)
naturală protejată
 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei, anticipată a se
manifesta în cursul implementării planului de management
actual, faţă de valoarea actuală a mărimii populaţiei speciei
Tendinţa viitoare a
în aria naturală protejată [A.3.] se va aprecia prin unul din
C.3
mărimii populaţiei
operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală şi/sau
viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă,
Pentru aprecierea raportului dintre mărimea populaţiei de
Raportul dintre
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
mărimea populaţiei
viitoare a speciei, anticipat a fi atins în urma implementării
de referinţă pentru
planului de management, se va apela la judecata experţilor.
C.4
starea favorabilă şi
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
mărimea populaţiei
face prin unul din operatorii:
viitoare a speciei
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei se vor
Perspectivele
aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a mărimii populaţiei
C.5 speciei din punct de
[C.3.] şi mărimea populaţiei viitoare a speciei raportată la
vedere al populaţiei
mărimea populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă
3576

[C.4.], conform matricii 4, prin una din valorile:
 FV – perspective bune
Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei anticipată a
se înregistra în cursul implementării planului de management
Tendinţa viitoare a actual, faţă de valoarea actuală a suprafeţei habitatului
speciei în aria naturală protejată [B.3.] se va aprecia prin
C.6 suprafeţei
unul din operatorii din nomenclatorul „Tendinţa actuală
habitatului speciei
şi/sau viitoare”, respectiv:
 ”0” – stabilă
Pentru aprecierea raportului dintre suprafaţa adecvată a
Raportul dintre
habitatului speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor,
suprafaţa adecvată a
anticipat a fi atins în urma implementării planului de
habitatului speciei
management, se va apela la judecata experţilor.
C.7
şi suprafaţa
Pe baza presupunerilor acestora, aprecierea raportului se va
habitatului speciei
face prin unul din operatorii:
în viitor
 ”≈” – aproximativ egal
Perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului
speciei se vor aprecia în funcţie de tendinţa viitoare a
Perspectivele
suprafeţei habitatului speciei [C.6.] şi mărimea suprafeţei
speciei din punct de
habitatului speciei în viitor raportată la mărimea suprafeţei
C.8
vedere al
adecvate a habitatului speciei [C.7.], conform matricii 4,
habitatului speciei
prin una din valorile:
 FV – favorabile
Perspectivele speciei în viitor, anticipate fi obţinute în urma
implementării planului de management actual, se vor aprecia
pe baza perspectivelor speciei din punct de vedere al
Perspectivele
populaţiei [C.5.] şi pe baza perspectivelor speciei din punct
C.9 speciei în viitor
de vedere al habitatului speciei [C.8.], în baza matricii 5,
prin una din valorile:
 ”FV” – favorabile
Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în viitor, se va
estima în contextul clasificării impacturilor în presiuni
actuale (impacturi care au loc în prezent) și ameninţări
viitoare (impacturi care nu există în prezent dar pentru care
există probabilitatea de a se materializa în viitor ca urmare a
Efectul cumulat al
unor planuri, modificări de management, schimbarea
C.10 impacturilor asupra
legislaţiei, etc) prin selectarea uneia dintre următoarele
speciei în viitor
variante:
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat
scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei;
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Tabel nr. 4311 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
La fel cu/ deasupra

= (stabil)

VRSF

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4312 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametri în
stare favorabilă

Tabel nr. 4313 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

semnificativ

un

asupra

efect
speciei

[C.10]
perspectivele speciei în viitor
[C.9.] sunt favorabile (dacă sau putut evalua) viabilitatea pe
termen lung a speciei [C.13]
este asigurată

Nr
A.1.

Tabel nr. 4314 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere
Specia

Vanellus vanellus, cod Natura 2000: A142
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A.2.

Tipul populaţiei speciei

Statut de prezenţă temporală a speciilor

în aria naturală

nomenclatorului „Statut de prezenţă temporală a speciilor”:

protejată

D.3.

D.4.

precizat conform



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Starea globală de

Starea globală de conservare a speciei, se va evalua pe baza

conservare a speciei

matricii 7 prin una din valorile:

Tendinţa stării globale




”FV” – favorabilă
Nu este cazul



Nu este cazul

de conservare a speciei
D.5.

Starea globală de
conservare necunoscută

D.6.

Informaţii suplimentare

-

Tabel nr. 4315 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei trei parametri Nu este cazul
sunt

în

Nu este cazul

Nu este cazul

stare

favorabilă

6.1.3.6. ROSPA136 Oltenița-Ulmeni
Aythya nyroca
Tabel nr. 4316 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A060 Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
Statut de protecţie:
A.1

Specia

1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa I.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
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naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa 3.
3. Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare,
Anexa 2.
4. Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice, ratificat prin Legea nr. 89/ 2000.
5. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice
şi a habitatelor naturale din Europa, Anexa 3.
6. 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.
7. Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia
Română, 2005)
8. Lista Roșie IUCN 2012, categoria NT.
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2

Statut de prezenţă

naturală protejată pentru reproducere);

temporală a speciilor

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

A.3

Mărimea populaţiei

12 – 14 perechi

speciei în aria

130 – 240 exemplare pasaj

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

Pe baza ultimelor date publicate, populaţia din ţară a fost

mărimea populaţiei

apreciată la 12.000-18.000 de perechi cuibăritoare, iar

speciei în aria

populația care iernează este de 50-250 de exemplare.

naturală protejată şi

0 – 2 (Clasa C)

mărimea populaţiei
naţionale

3580

Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

a populaţiei estimate

se face pentru prima dată.

în planul de
management anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a mărimii

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

populaţiei de

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport

referinţă pentru

a acestora.

starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
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A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.16

Nu există date privind structura populației

„FV” - favorabilă

din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 4317 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 4318 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A060 Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
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Tipul populaţiei
A.2.

speciei în aria
naturală protejată

B.3

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

Suprafaţa

12,4 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite pentru

habitatului speciei

hrănire)

în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

pentru suprafaţa

datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

12,4 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite pentru

a habitatului speciei hrănire)
în aria naturală
protejată

B.7

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.

a habitatului speciei

Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor

în aria naturală

habitatelor necesare acestei specii pentru tipul populației descris

protejată

(cuibărit + hrănire).

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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suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor
B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei

B.17

Starea de

Nu este cazul.

conservare
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necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 4319 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4320 - 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

Tabel nr. 4321 - 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

A060 Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

A.2.

Tipul populaţiei speciei în naturală protejată pentru reproducere);
aria naturală protejată

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
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Raportul dintre mărimea

"≈" - aproximativ egal

populaţiei de referinţă
C.4

pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din

C.5

FV - perspective bune

punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa

"≈" - aproximativ egal

adecvată a habitatului
C.7

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din

C.8

FV - favorabile

punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 4322 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea
Perspective
parametrului
parametrului viitoare a parametrului
12 – 14 perechi
130 – 240 exemplare pasaj

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra
VRSF)

Bune
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Tabel nr. 4323 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5 și
C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 4324 - 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

Nr

Tabel nr. 4325 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A060 Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

D.3.

Starea globală de

”FV” – 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
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asigurată pe termen lung.

Tabel nr. 4326 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15 și
C.9. sunt favorabili

Anser albifrons
Tabel nr. 4327 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A041 Anser albifrons (Scopoli, 1769)
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa
IIB.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
A.1

Specia

completările ulterioare, Anexa 5C.
3. Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare,
Anexa 1.
4. Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice ratificat prin Legea nr. 89/ 2000.
5. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice
şi a habitatelor naturale din Europa, Anexa 1.
6. 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.
7. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC

A.2

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.
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A.3

speciilor

Populație care iernează în aria naturală protejată.

Mărimea populaţiei

0 – 300 iarna

speciei în aria

0 – 300 pasaj

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 efectivele de iernare a speciei sunt cuprinsă între

mărimea populaţiei

150.000 şi 280.000 de exemplare.

speciei în aria

0 – 2 (Clasa C)

naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

a populaţiei

se face pentru prima dată.

estimate în planul
de management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a mărimii

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,
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populaţiei de

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport

referinţă pentru

a acestora.

starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de

A.16

Nu există date privind structura populației

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei

A.17

Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din
3590

punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 4328 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populaţiei speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - Rea
Necunoscută
Inadecvată
Toți parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 4329 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

B.3

Specia

A041 Anser albifrons (Scopoli, 1769)

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată

Populație care iernează în aria naturală protejată.

Suprafaţa habitatului

9352 ha

speciei în aria
naturală protejată

B.4

Calitatea datelor

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

pentru suprafaţa

datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a

9352 ha

habitatului speciei în
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aria naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei
B.7

adecvate a habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Raportul dintre

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma
suprafețelor habitatelor necesare acestei specii pentru tipul
populației descris (cuibărit + hrănire).
” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

B.14

”x” – necunoscută

globală a habitatului
speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
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de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

„FV” - favorabilă

B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 4330 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4331 - 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
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pe termen lung a speciei

Tabel nr. 4332 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

C.3

Specia

A041 Anser albifrons (Scopoli, 1769)

Tipul populaţiei speciei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

în aria naturală

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

protejată

Populație care iernează în aria naturală protejată.

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
C.4

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei
Perspectivele speciei

C.5

FV - perspective bune

din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei

C.8

FV - favorabile

din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9
C.10

Perspectivele speciei în

FV - favorabile

viitor
Efectul cumulat al

Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale și/sau
3594

impacturilor asupra

amenințările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei;

speciei în viitor

Tabel nr. 4333 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
0 - 300 iarna

= (stabil)

0 – 300 pasaj

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4334 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile
Favorabile
Necunoscută
inadecvate
- rele
Ambii parametrii (C5 și C8)
sunt favorabili.

Tabel nr. 4335 - 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

Tabel nr. 4336 - 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 (Scopoli, 1769)

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată

Populație care iernează în aria naturală protejată.

D.19. Starea globală de

”FV” – favorabilă
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conservare a speciei
D.20. Tendinţa stării

"0" - este stabilă

globale de
conservare a speciei
D.21. Starea globală de

-

conservare
necunoscută
D.22. 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.

Tabel nr. 4337 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15 și
C.9. sunt favorabili

Anser anser
Tabel nr. 4338 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A043 Anser anser (Linnaeus, 1758)
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexele II
și IIIB.
A.1

Specia

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Anexele 5C și 5E.
3. Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare,

3596

Anexa 1
4. Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice, ratificat prin Legea nr. 89/ 2000.
5. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice şi
a habitatelor naturale din Europa, Anexa 3.
6. 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.
7. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC
Statut de prezenţă
A.2

Populație care iernează în aria naturală protejată.

temporală a
speciilor
Mărimea populaţiei

A.3

10 – 200 exemplare

speciei 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

mărimea populaţiei

între 3.200 şi 4.600 de perechi.

speciei în aria

0 – 2 (Clasa C)

naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
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a populaţiei estimate se face pentru prima dată.
în planul de
management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

de referinţă pentru

populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a mărimii

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

populaţiei de

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a

referinţă pentru

acestora.

starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

x – necunoscută

A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.15

Structura populaţiei

Nu există date privind structura populației

speciei
Starea de conservare „FV” - favorabilă

A.16 din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de
A.17

x – este necunoscută

conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare Nu este cazul.

A.18

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 4339 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 4340 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A043 Anser anser (Linnaeus, 1758)

Tipul populaţiei

Populație care iernează în aria naturală protejată.

speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa

B.3

12,4 ha

habitatului speciei
în aria naturală
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protejată

B.4

Calitatea datelor

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

pentru suprafaţa

datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei

B.5

Suprafaţa

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

reevaluată a

protejată se face pentru prima dată

habitatului speciei
din planul de
management
anterior
Suprafaţa adecvată

B.6

12,4 ha

a habitatului speciei
în aria naturală
protejată

B.7

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

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 (cuibărit + hrănire).

Raportul dintre

” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată
B.8

a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11 Calitatea habitatului bună (adecvată)
3600

speciei în aria
naturală protejată
Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

B.12 calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a
habitatului speciei
B.14 funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de
B.15

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din
punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
B.17 necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 4341 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa
speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
3601

[B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4342 - 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

Tabel nr. 4343 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
A.2.

C.3

Specia

A043 Anser anser (Linnaeus, 1758)

Tipul populaţiei speciei

Populație care iernează în aria naturală protejată.

în aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea "≈" - aproximativ egal
populaţiei de referinţă

C.4

pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei

C.5

FV - perspective bune

din punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

3602

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei

C.8

FV - favorabile

din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în

FV - favorabile

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;

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 4344 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
10 – 200 exemplare

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4345 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile
Favorabile
Nefavorabile - rele Necunoscută
- inadecvate
Ambii parametrii (C5 și C8) sunt
favorabili

Tabel nr. 4346 - 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

3603

Perspectivele

speciei

în

viitor sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 4347 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A043 Anser anser (Linnaeus, 1758)

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.

Tabel nr. 4348 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii A.16, B.15 și
C.9. sunt favorabili

Ardeola ralloides
Tabel nr. 4349 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A.1

Specia

A024 Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
3604

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa I.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa 3.
3. Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare ,
Anexa 2.
4. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice şi
a habitatelor naturale din Europa, Anexa 2.
5. Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia
Română, 2005)
6. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC

A.2

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea populaţiei
A.3

800 – 1000 i

speciei 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 populaţia cuibăritoare este estimată la 2.500-5.500

mărimea populaţiei

de perechi. În timpul pasajelor pot fi observate în țara noastră

speciei în aria

între 4.500 și 6.000 de exemplare.

naturală protejată şi 0 – 2 (Clasa C)
mărimea populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea populaţiei

Nesemnificativă
3605

speciei în aria
naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se face pentru prima dată.

populaţiei estimate
în planul de
management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a mărimii

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

populaţiei de

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a

referinţă pentru

acestora.

starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
3606

populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura populaţiei Nu există date privind structura populației
speciei
Starea de

A.16

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 4350 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți parametrii sunt
favorabili

3607

Tabel nr. 4351 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A024 Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

speciei în aria naturală

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

protejată
Suprafaţa habitatului
B.3

12.4 ha

speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

B.4

suprafaţa habitatului

datelor obţinute prin măsurători parţiale

speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

12.4 ha

habitatului speciei în
aria naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei

B.7

adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei
în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma
suprafețelor habitatelor necesare acestei specii pentru tipul
populației descris (cuibărit + hrănire).
” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
3608

Calitatea datelor
B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

„FV” - favorabilă

B.15 din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din punct
de vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 4352 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
3609

Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4353 - 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

Tabel nr. 4354 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A024 Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"<" – mai mic

mărimea populaţiei
C.4

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei

3610

Perspectivele speciei
C.5

FV - perspective bune

din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei

C.8

FV - favorabile

din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 4355 - 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
800 – 1000 exemplare

= (stabil)

<

Bune

Tabel nr. 4356 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile
Favorabile
Necunoscută
inadecvate
- rele
Ambii parametrii (C5 și C8) sunt
favorabili.

3611

Tabel nr. 4357 - 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 -

inadecvată

rea

Necunoscută

Perspectivele speciei în
viitor sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 4358 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A024 Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

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

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 nefavorabilă 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.

Tabel nr. 4359 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

3612

Nefavorabilă -

Favorabilă

inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Parametrii A.16, B.15, C.9
sunt favorabili

Ciconia ciconia
Tabel nr. 4360 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere

A031 Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului,
privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa I.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Anexa 3.
A.1

Specia

3. Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, Anexa
2.
4. Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia Română, 2005)
5. Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice ratificat prin Legea nr. 89/ 2000.
6. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice şi a
habitatelor naturale din Europa, Anexa 2.
7. 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.
8. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC.

Statut de prezenţă
A.2

temporală a
speciilor

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
odihnă și/sau hrănire.

3613

A.3

Mărimea

6 – 8 perechi

populaţiei speciei

10 - 20 exemplare pasaj

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

mărimea

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
A.6

protejată
comparata cu
mărimea
populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se face

reevaluată a

pentru prima dată.

populaţiei estimate
în planul de
management
anterior

A.8

Mărimea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

populaţiei de

populația de referință.

3614

referinţă pentru
starea favorabilă în
aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate

apreciere a

observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața habitatelor

mărimii populaţiei

specifice speciei și capacitatea de suport a acestora.

de referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea
populaţiei de
A.10 referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a

x – necunoscută

A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia magnitudinea

tendinţei actuale a

tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

A.14 mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.15 Structura

Nu există date privind structura populației
3615

populaţiei speciei
Starea de

„FV” - favorabilă

conservare din

A.16

punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

x – este necunoscută

conservare din

A.17

punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18 necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 4361 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 4362 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria naturală
protejată

B.3

A031 Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Suprafaţa habitatului

43,41 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

speciei în aria naturală

pentru hrănire)

protejată
B.4

Calitatea datelor pentru medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

3616

suprafaţa habitatului

datelor obţinute prin măsurători parţiale

speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

9.364 ha

habitatului speciei în
aria naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei

B.7

adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei
în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma
suprafețelor habitatelor necesare acestei specii pentru tipul
populației descris (cuibărit + hrănire).
” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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
3617

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

„FV” - favorabilă

B.15 din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din punct
de vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 4363 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4364 - 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

3618

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

Tabel nr. 4365 - 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
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria naturală
protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

A031 Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
C.4

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei
Perspectivele speciei

C.5

FV - perspective bune

din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
3619

suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
C.8

FV - favorabile

din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 4366 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
6 – 8 perechi
10 - 20 exemplare pasaj

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4367 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 4368 - Matricea 6) Matricea evaluării stării de conservare a speciei
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Perspectivele speciei
în

viitor

sunt

favorabile
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Nr

Tabel nr. 4369 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A031 Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

D.3.

Starea globală de

”FV” – 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.

Tabel nr. 4370 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii A.16, B.15 și C.9.
sunt favorabili

Chlidonias hybridus
Tabel nr. 4371 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A196 Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)
A.1

Specia

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
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Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa I.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa 3.
3. Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare,
Anexa 2.
4. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice
şi a habitatelor naturale din Europa, Anexa 3.
5. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC.
A.2

A.3

Statut de prezenţă

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

temporală a speciilor

naturală protejată pentru reproducere

Mărimea populaţiei

300 – 500 exemplare

speciei 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 de 16.000-20.000 de

mărimea populaţiei

perechi, iar în timpul pasajelor se pot observa între 25.000 și

speciei în aria

70.000 de exemplare.

naturală protejată şi

0 – 2 (Clasa C)

mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale
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Mărimea reevaluată a Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată
A.7

populaţiei estimate în

se face pentru prima dată.

planul de
management anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a mărimii

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

populaţiei de

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport

referinţă pentru

a acestora.

starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.
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mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.16

Nu există date privind structura populației

„FV” - favorabilă

din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 4372 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 4373 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A196 Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

speciei în aria

naturală protejată pentru reproducere

naturală protejată
Suprafaţa habitatului
B.3

1.378 ha

speciei în aria
naturală protejată
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B.4

Calitatea datelor

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

pentru suprafaţa

datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

a habitatului speciei

protejată se face pentru prima dată

din planul de
management anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

1.378 ha

habitatului speciei în
aria naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei

B.7

adecvate a habitatului
speciei în aria
naturală protejată
Raportul dintre

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei în
aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma
suprafețelor habitatelor necesare acestei specii pentru tipul
populației descris (cuibărit + hrănire).
” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria
naturală protejată
B.12

Tendinţa actuală a

"0" - stabilă

calităţii habitatului
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speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

„FV” - favorabilă

B.15 din punct de vedere
al habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 4374 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4375 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
- inadecvată
rea
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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

Tabel nr. 4376 - 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

A196 Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)

Tipul populaţiei speciei Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria
A.2.

în aria naturală

naturală protejată pentru reproducere

protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
C.4

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei
Perspectivele speciei

C.5

FV - perspective bune

din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
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suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei
C.8

FV - favorabile

din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele 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;

Efectul cumulat al
C.10

FV - favorabile

impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 4377 - 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
300 – 500 exemplare

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra
VRSF)

Bune

Tabel nr. 4378 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii parametrii (C5 și C8)
sunt favorabili.

Tabel nr. 4379 - 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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Tabel nr. 4380 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

A196 Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)

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.

Tabel nr. 4381 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
- rea
Parametrii A.16, B.15 și C.9.
sunt favorabili

Charadrius dubius
Tabel nr. 4382 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A136 Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
A.1

Specia

Statut de protecţie:
1. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice
şi a habitatelor naturale din Europa, Anexa 2.
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2. Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare,
Anexa 2
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.
4. Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice, ratificat prin Legea nr. 89/ 2000.
5. Lista Roșie IUCN 2012, categoria NT.
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
A.2

Statut de prezenţă

naturală protejată pentru reproducere);

temporală a speciilor

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

A.3

Mărimea populaţiei

1 – 5 perechi

speciei în aria

10 – 200 exemplare în pasaj

naturală protejată
Calitatea datelor
A.4

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
populaţia speciei din
aria naturală protejată

A.5

Raportul dintre

În România efectivul cuibăritor al acestei specii este între

mărimea populaţiei

3.000 şi 6.000 de perechi clocitoare.

speciei în aria

0 – 2 (Clasa C)

naturală protejată şi
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

populaţiei estimate în

se face pentru prima dată.
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planul de
management anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a mărimii

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

populaţiei de referinţă suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport
pentru starea

a acestora.

favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

x – necunoscută

A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

A.14 mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
3631

A.15

Structura populaţiei

Nu există date privind structura populației

speciei
Starea de conservare

„FV” - favorabilă

A.16 din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
A.17

x – este necunoscută

conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 4383 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 4384 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia
Tipul populaţiei

A.2.

speciei în aria naturală
protejată
Suprafaţa habitatului

B.3

A136 Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
12,4 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

speciei în aria naturală pentru hrănire)
protejată

B.4

Calitatea datelor

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

pentru suprafaţa

datelor obţinute prin măsurători parţiale
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habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de
management anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a

12,4 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei în

pentru hrănire)

aria naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei
B.7

adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei
în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă suma
suprafețelor habitatelor necesare acestei specii pentru tipul
populației descris (cuibărit + hrănire).
” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea habitatului

B.11

bună (adecvată)

speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a

B.12

"0" - stabilă

calităţii habitatului
speciei

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării
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privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

B.15

„FV” - favorabilă

din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 4385 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4386 - 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
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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

Tabel nr. 4387 - 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
Tipul populaţiei speciei

A.2.

în aria naturală
protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

A136 Charadrius dubius (Scopoli, 1786)
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
C.4

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei
Perspectivele speciei

C.5

FV - perspective bune

din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

C.7

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
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speciei în viitor
Perspectivele speciei
C.8

FV - favorabile

din punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în
viitor
Efectul cumulat al

C.10

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 4388 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
1 – 5 perechi
10 – 200 exemplare în

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

pasaj

Tabel nr. 4389 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Favorabile
Nefavorabile - rele
Necunoscută
inadecvate
Ambii parametrii (C5
și C8) sunt favorabili

Tabel nr. 4390 - 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

Tabel nr. 4391 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
3636

Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A136 Charadrius dubius (Scopoli, 1786)

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere);

naturală protejată

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă și/sau hrănire.

D.3.

Starea globală de

”FV” – 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.

Tabel nr. 4392 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă - Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
- rea
Parametrii A.16, B.15 și C.9. sunt
favorabili

Circus macrourus
Tabel nr. 4393 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A083 Circus macrourus (Gmelin, 1771)
A.1

Specia

Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa I.
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2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa 3.
3. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, Anexa 2.
4. Legea

407/2006, cu modificările și completările

ulterioare, Anexa 2
5. 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.
6. Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia
Română, 2005)
7. Legea 69/1994 privind comerţul internaţional cu specii
sălbatice de faună si floră pe cale de dispariţie (CITES).
8. Lista Roșie IUCN 2012, categoria NT.
A.2

A.3

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

temporală a speciilor

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea populaţiei

0 – 3 exemplare

speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populaţia estimată este de maximum 2 perechi

mărimea populaţiei

cuibăritoare, iar în timpul pasajelor pot fi observate între

speciei în aria naturală

200 şi 1.000 de exemplare.

protejată şi mărimea

0 – 2 (Clasa C)

populaţiei naţionale
A.6

Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria naturală
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protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

populaţiei estimate în

protejată se face pentru prima dată.

planul de management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei de

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

referinţă pentru starea

estima populația de referință.

favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a mărimii

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

populaţiei de referinţă

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de

pentru starea favorabilă suport a acestora.
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
A.10 referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a

x – necunoscută

A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa actuală
a mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei

A.13 actuale a mărimii

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei
A.14 actuale a mărimii

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

populaţiei speciei
3639

exprimată prin
calificative
A.15

Structura populaţiei

Nu există date privind structura populației

speciei
Starea de conservare

„FV” - favorabilă

A.16 din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
A.17

x – este necunoscută

conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare

Nu este cazul.

A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 4394 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 4395 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.
A.2.

B.3

B.4

B.5

Specia

A083 Circus macrourus (Gmelin, 1771)

Tipul populaţiei speciei în aria

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

naturală protejată

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Suprafaţa habitatului speciei în 9.352 ha
aria naturală protejată
Calitatea datelor pentru

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau

suprafaţa habitatului speciei

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria

habitatului speciei din planul

naturală protejată se face pentru prima dată
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de management anterior
Suprafaţa adecvată a
B.6

9.352 ha

habitatului speciei în aria
naturală protejată
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului
Metodologia de apreciere a

B.7

suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

speciei în aria naturală protejată au fost folosite
imagini satelitare, fotografii aeriene și verificări și
delimitări în teren a habitatelor. Valoarea indicată la
punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor
necesare acestei specii pentru tipul populației
descris (cuibărit + hrănire).

Raportul dintre suprafaţa
B.8

” ≈” – aproximativ egal

adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor privind

B.10

"0" - stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

B.12

B.13

Calitatea habitatului speciei în

bună (adecvată)

aria naturală protejată
Tendinţa actuală a calităţii

"0" - stabilă

habitatului speciei
Calitatea datelor privind

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau

tendinţa actuală a calităţii

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale;

habitatului speciei
Tendinţa actuală globală a

”x” – necunoscută

habitatului speciei funcţie de
B.14

tendinţa suprafeţei şi de
tendinţa calităţii habitatului
speciei

B.15

Starea de conservare din punct

„FV” - favorabilă
3641

de vedere al habitatului speciei
Tendinţa stării de conservare
B.16

"0" - este stabilă

din punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei

Tabel nr. 4396 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4397 - 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

Tabel nr. 4398 - 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

A083 Circus macrourus (Gmelin, 1771)

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
3642

speciei în aria naturală

pentru odihnă și/sau hrănire.

protejată
C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
C.4

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei
Perspectivele speciei

C.5

FV - perspective bune

din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor
Perspectivele speciei

C.8

FV - favorabile

din punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei

C.9

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 4399 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei

3643

Tendinţă

Raportul dintre valoarea

viitoare a

VRSF şi valoarea viitoare

parametrului

a parametrului

Valoarea actuală a
parametrului
0 – 3 exemplare

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Perspective

Bune

Tabel nr. 4400 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii parametrii (C5 și
C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 4401 - 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

Nr

Tabel nr. 4402 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A083 Circus macrourus (Gmelin, 1771)

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

3644

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.

Tabel nr. 4403 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii

A.16,

B.15 și C.9. sunt
favorabili

Coracias garrulus
Tabel nr. 4404 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A231 Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa
I.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
A.1

Specia

și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa 3.
3. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, Anexa 2.
4. Legea

407/2006, cu modificările și completările

ulterioare, Anexa 2.
5. 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.
6. Lista Roșie IUCN 2012, categoria NT.
3645

A.2

A.3

Statut de prezenţă

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

temporală a speciilor

naturală protejată pentru reproducere).

Mărimea populaţiei

1 – 5 perechi

speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

Pentru România, populaţia estimată este de 4.600-6.500 de

mărimea populaţiei

perechi cuibăritoare.

speciei în aria naturală

0 – 2 (Clasa C)

protejată şi mărimea
populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria naturală
A.6

protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

populaţiei estimate în

protejată se face pentru prima dată.

planul de management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei de

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

referinţă pentru starea

estima populația de referință.

favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

A.10

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a mărimii

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

populaţiei de referinţă

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de

pentru starea favorabilă

suport a acestora.

Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
3646

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a

x – necunoscută

A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa actuală
a mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei

A.13 actuale a mărimii

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

actuale a mărimii

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

A.14 populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura populaţiei

Nu există date privind structura populației

speciei
Starea de conservare

„FV” - favorabilă

A.16 din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
A.17

x – este necunoscută

conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare

Nu este cazul.

A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 4405 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Favorabilă
Nefavorabilă Nefavorabilă Necunoscută
3647

inadecvată

rea

Toți parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 4406 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

A.2.

Specia

A231 Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

speciei în aria naturală

naturală protejată pentru reproducere).

protejată
Suprafaţa habitatului
B.3

9352 ha

speciei în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

pentru suprafaţa

datelor obţinute prin măsurători parţiale

habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

9352 ha

habitatului speciei în
aria naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei

B.7

adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre

B.8

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei
în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă
suma suprafețelor habitatelor necesare acestei specii
pentru tipul populației descris (cuibărit + hrănire).
” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
3648

habitatului speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

privind tendinţa
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

B.13

Calitatea datelor

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

privind tendinţa

datelor obținute prin măsurători parțiale;

actuală a calităţii
habitatului speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi
de tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

„FV” - favorabilă

B.15 din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din punct
de vedere al
habitatului speciei

B.17

Starea de conservare

Nu este cazul.

necunoscută din punct
3649

de vedere al
habitatului speciei

Tabel nr. 4407 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4408 - 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

Tabel nr. 4409 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
A.2.

C.3

Specia

A231 Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)

Tipul populaţiei speciei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

în aria naturală protejată

naturală protejată pentru reproducere).

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea

C.4

"≈" - aproximativ egal

populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
3650

şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din
C.5

FV - perspective bune

punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa "≈" - aproximativ egal
adecvată a habitatului

C.7

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din

C.8

FV - favorabile

punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 4410 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare
Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
1 – 5 perechi

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4411 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile - Nefavorabile
Favorabile
Necunoscută
inadecvate
- rele
Ambii parametrii (C5 și C8)

3651

sunt favorabili.

Tabel nr. 4412 - 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

Nr

Tabel nr. 4413 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A231 Coracias garrulus (Linnaeus, 1758)

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.

Tabel nr. 4414 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei

3652

Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută

Parametrii A.16, B.15 și C.9.
sunt favorabili

Larus minutus
Tabel nr. 4415 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A177 Larus minutus (Pallas, 1776)
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1

Specia

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
3. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, Anexa II.
4. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC.

A.2

A.3

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

temporală a speciilor

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea populaţiei

30 – 50 exemplare

speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
protejată
Raportul dintre mărimea

A.5

0 – 2 (Clasa C)

populaţiei speciei în aria
naturală protejată şi

3653

mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria naturală
A.6

protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

populaţiei estimate în

protejată se face pentru prima dată.

planul de management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei de

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

referinţă pentru starea

estima populația de referință.

favorabilă în aria naturală
protejată
Metodologia de apreciere Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

A.9

a mărimii populaţiei de

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

referinţă pentru starea

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de

favorabilă

suport a acestora.

Raportul dintre mărimea

"≈" - aproximativ egal

populaţiei de referinţă
A.10 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

x – necunoscută

A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor privind
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

tendinţa actuală a
mărimii populaţiei
speciei

A.13

Magnitudinea tendinţei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

actuale a mărimii

estima magnitudinea tendinței actuale.
3654

populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

actuale a mărimii

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei

A.14 populaţiei speciei

speciei.

exprimată prin
calificative
A.15

Structura populaţiei

Nu există date privind structura populației

speciei
Starea de conservare din

„FV” - favorabilă

A.16 punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
A.17

x – este necunoscută

conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare

Nu este cazul.

A.18 necunoscută din punct de
vedere al populaţiei

Tabel nr. 4416 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Toți parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 4417 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.
A.2.

B.3

Specia

A177 Larus minutus (Pallas, 1776

Tipul populaţiei speciei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

în aria naturală protejată

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Suprafaţa habitatului

1.378 ha

speciei în aria naturală

3655

protejată

B.4

Calitatea datelor pentru

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

suprafaţa habitatului

datelor obţinute prin măsurători parţiale

speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

1.378 ha

habitatului speciei în aria
naturală protejată
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului
Metodologia de apreciere speciei în aria naturală protejată au fost folosite imagini

B.7

a suprafeţei adecvate a

satelitare, fotografii aeriene și verificări și delimitări în

habitatului speciei în aria

teren a habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6

naturală protejată

reprezintă suma suprafețelor habitatelor necesare acestei
specii pentru tipul populației descris (cuibărit + hrănire).

Raportul dintre suprafaţa

” ≈” – aproximativ egal

adecvată a habitatului
B.8

speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea habitatului

bună (adecvată)

B.11 speciei în aria naturală
protejată
B.12 Tendinţa actuală a

"0" - stabilă
3656

calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor privind

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

B.13 tendinţa actuală a calităţii datelor obținute prin măsurători parțiale;
habitatului speciei
Tendinţa actuală globală

”x” – necunoscută

a habitatului speciei
B.14

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din

„FV” - favorabilă

B.15 punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 4418 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4419 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă
Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
- inadecvată
rea

3657

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

Tabel nr. 4420 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
A.2.

C.3

Specia

A177 Larus minutus (Pallas, 1776)

Tipul populaţiei speciei în

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

aria naturală protejată

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Tendinţa viitoare a mărimii

"0" - stabilă

populaţiei
Raportul dintre mărimea

"≈" - aproximativ egal

populaţiei de referinţă
C.4

pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei viitoare
a speciei
Perspectivele speciei din

C.5

FV - perspective bune

punct de vedere al
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului speciei
Raportul dintre suprafaţa

C.7

"0" - stabilă

"≈" - aproximativ egal

adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei din

FV - favorabile

punct de vedere al
3658

habitatului speciei
Perspectivele speciei în

C.9

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 4421 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
30 – 50 exemplare

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4422 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii parametrii (C5 și C8)
sunt favorabili

Tabel nr. 4423 - 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

Nr

Tabel nr. 4424 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A177 Larus minutus (Pallas, 1776)

A.2.

Tipul populaţiei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

speciei în aria

pentru odihnă și/sau hrănire.

naturală protejată
3659

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.

Tabel nr. 4425 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
- rea
Parametrii A.16, B.15 și C.9.
sunt favorabili

Larus ridibundus
Tabel nr. 4426 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A179 Larus ridibundus (Linnaeus, 1766)
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa
A.1

Specia

IIB.
2. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice
şi a habitatelor naturale din Europa, Anexa 3.
3. Legea 407/2006, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa 2.
4. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC.

3660

A.2

A.3

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

temporală a speciilor

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea populaţiei

14 000 – 20 000 exemplare

speciei în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

A.4

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la populaţia
speciei din aria
naturală protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea populaţiei

între 3.400

speciei în aria naturală

100.000 – 300.000 de exemplare.

protejată şi mărimea

0 – 2 (Clasa C)

şi 8.000 de perechi. În pasaj pot fi observate

populaţiei naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria naturală
A.6

protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

populaţiei estimate în

protejată se face pentru prima dată.

planul de management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei de

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

referinţă pentru starea

estima populația de referință.

favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a mărimii

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

populaţiei de referinţă

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de

pentru starea

suport a acestora.

favorabilă
A.10 Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal
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mărimea populaţiei de
referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a

x – necunoscută

A.11 mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

A.13 actuale a mărimii

estima magnitudinea tendinței actuale.

populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
actuale a mărimii

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

A.14 populaţiei speciei
exprimată prin
calificative
A.15

Structura populaţiei

Nu există date privind structura populației

speciei
Starea de conservare

„FV” - favorabilă

A.16 din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
A.17

x – este necunoscută

conservare din punct
de vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare

Nu este cazul.

A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 4427 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
3662

Favorabilă

Nefavorabilă -

Nefavorabilă -

inadecvată

rea

Necunoscută

Toți parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 4428 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.
A.2.

B.3

Specia

A179 Larus ridibundus (Linnaeus, 1766)

Tipul populaţiei speciei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

în aria naturală protejată

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Suprafaţa habitatului

12 348 ha

speciei în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor pentru

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

suprafaţa habitatului

datelor obţinute prin măsurători parţiale

speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

12 348 ha

habitatului speciei în aria
naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei

B.7

adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre suprafaţa

B.8

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei
în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă
suma suprafețelor habitatelor necesare acestei specii
pentru tipul populației descris (cuibărit + hrănire).
” ≈” – aproximativ egal

adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
3663

speciei
Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

tendinţa 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

B.13

Calitatea datelor privind

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

tendinţa actuală a

datelor obținute prin măsurători parțiale;

calităţii habitatului
speciei
Tendinţa actuală globală

”x” – necunoscută

a habitatului speciei
B.14

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din

„FV” - favorabilă

B.15 punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei

B.17

Starea de conservare

Nu este cazul.

necunoscută din punct de
3664

vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 4429 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4430 - 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

Tabel nr. 4431 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
A.2.

C.3

Specia

A179 Larus ridibundus (Linnaeus, 1766)

Tipul populaţiei speciei în aria

Populație aflată în pasaj care utilizează aria

naturală protejată

naturală protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Tendinţa viitoare a mărimii

"0" - stabilă

populaţiei
Raportul dintre mărimea populaţiei

C.4

"<" – mai mică

de referinţă pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei viitoare a
3665

speciei
C.5

C.6

Perspectivele speciei din punct de
vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a suprafeţei

"0" - stabilă

habitatului speciei
Raportul dintre suprafaţa adecvată a

C.7

FV - perspective bune

"≈" - aproximativ egal

habitatului speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în viitor

C.8
C.9

C.10

Perspectivele speciei din punct de

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 4432 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
14 000 – 20 000
exemplare

= (stabil)

< mai mică decât VRSF

Bune

Tabel nr. 4433 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii parametrii (C5 și C8)
sunt favorabili.

Tabel nr. 4434 - 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

3666

inadecvată
Perspectivele speciei în
viitor sunt favorabile

Nr

Tabel nr. 4435 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A179 Larus ridibundus (Linnaeus, 1766)

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.

Tabel nr. 4436 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii
B.15,

C.9

A.16,
sunt

favorabili.

Pelecanus crispus
Tabel nr. 4437 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
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Nr

Parametru

Descriere
A020 Pelecanus crispus (Bruch, 1832)
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa I.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa 3.
3. Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare
- Anexa 2.

A.1

Specia

4. Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia
Română, 2005).
5. Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice ratificat prin Legea nr. 89/ 2000.
6. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice
şi a habitatelor naturale din Europa, Anexa 2.
7. Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de
animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979 – Bonn,
Anexele 1-2
8. Legea 69/1994 privind comerţul internaţional cu specii
sălbatice de faună si floră pe cale de dispariţie (CITES).
9. Lista Roșie IUCN 2012, categoria NT.

A.2

A.3

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

temporală a speciilor

pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea populaţiei

0 – 50 exemplare

speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor

A.4

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
populaţia speciei din
aria naturală protejată
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A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată la 240-330

mărimea populaţiei

de perechi. În timpul migrației efectivele din țara noastră

speciei în aria

sunt cuprinse între 900 și 1.800 de indivizi, iar peste iarnă

naturală protejată şi

pot să rămână între 100 și 800 de indivizi.

mărimea populaţiei

0 – 2 (Clasa C)

naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria
A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

populaţiei estimate în

protejată se face pentru prima dată.

planul de
management anterior

A.8

Mărimea populaţiei

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

de referinţă pentru

estima populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a mărimii

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

populaţiei de referinţă

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport

pentru starea

a acestora.

favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
A.10

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
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Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

tendinţei actuale a

estima magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată prin
calificative

A.15

Structura populaţiei
speciei
Starea de conservare

A.16

Nu există date privind structura populației

„FV” - favorabilă

din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din punct
de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 4438 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Toți parametrii sunt favorabili
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Tabel nr. 4439 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.
A.2.

B.3

Specia

A020 Pelecanus crispus (Bruch, 1832)

Tipul populaţiei speciei în

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

aria naturală protejată

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Suprafaţa habitatului

10717 ha

speciei în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor pentru

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau

suprafaţa habitatului

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale

speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

10717 ha

habitatului speciei în aria
naturală protejată
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului
Metodologia de apreciere

B.7

a suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

speciei în aria naturală protejată au fost folosite imagini
satelitare, fotografii aeriene și verificări și delimitări în
teren a habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6
reprezintă suma suprafețelor

habitatelor necesare

acestei specii pentru tipul populației descris (cuibărit +
hrănire).

Raportul dintre suprafaţa
B.8

” ≈” – aproximativ egal

adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei

B.10

Calitatea datelor privind

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.
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tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea habitatului
B.11

bună (adecvată)

speciei în aria naturală
protejată

B.12

B.13

Tendinţa actuală a calităţii

"0" - stabilă

habitatului speciei
Calitatea datelor privind

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau

tendinţa actuală a calităţii

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale;

habitatului speciei
Tendinţa actuală globală a

”x” – necunoscută

habitatului speciei funcţie
B.14

de tendinţa suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare din

B.15

„FV” - favorabilă

punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct de
vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 4440 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 4441 - 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

Tabel nr. 4442 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
A.2.

C.3

Specia

A020 Pelecanus crispus (Bruch, 1832)

Tipul populaţiei speciei în aria

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

naturală protejată

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Tendinţa viitoare a mărimii

"0" - stabilă

populaţiei
Raportul dintre mărimea

C.4

"≈" - aproximativ egal

populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a speciei

C.5

C.6

Perspectivele speciei din punct
de vedere al populaţiei
Tendinţa viitoare a suprafeţei

"0" - stabilă

habitatului speciei
Raportul dintre suprafaţa

C.7

FV - perspective bune

"≈" - aproximativ egal

adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa habitatului speciei
în viitor

C.8

Perspectivele speciei din punct

FV - favorabile
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de vedere al habitatului speciei
C.9

Perspectivele speciei în viitor

C.10

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;

Tabel nr. 4443 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
0 – 50 exemplare

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4444 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile - Nefavorabile
Favorabile
Necunoscută
inadecvate
- rele
Ambii parametrii (C5 și C8)
sunt favorabili

Tabel nr. 4445 - 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

Nr

Tabel nr. 4446 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A020 Pelecanus crispus (Bruch, 1832)

A.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

”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.

Tabel nr. 4447 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
- inadecvată
- rea
Parametrii A.16, B.15 și C.9. sunt
favorabili

Philomachus pugnax
Tabel nr. 4448 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A151 Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
Statut de protecţie:
1 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului
European și a Consiliului, privind conservarea
A.1

Specia

păsărilor sălbatice, Anexele I și IIB.
2. Convenția de la Berna, privind conservarea
vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa,
Anexa 3.
3. Legea 407/2006, cu modificările și completările
ulterioare - Anexa 2.
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4. 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.
5. Acordul privind conservarea păsărilor de apă
migratoare african-eurasiatice ratificat prin Legea
nr. 89/ 2000.
6. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC.
A.2

A.3

A.4

Statut de prezenţă temporală a

Populație aflată în pasaj care utilizează aria

speciilor

naturală protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Mărimea populaţiei speciei în

300 – 500 exemplare

aria naturală protejată
Calitatea datelor referitoare la

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri

populaţia speciei din aria

complete

naturală protejată

A.5

A.6

Raportul dintre mărimea

În România efectivele care sunt văzute în timpul

populaţiei speciei în aria

pasajelor sunt cuprinse între 35.000 – 100.000 de

naturală protejată şi mărimea

exemplare

populaţiei naţionale

0 – 2 (Clasa C)

Mărimea populaţiei speciei în

Nesemnificativă

aria naturală protejată
comparata cu mărimea
populaţiei naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria

populaţiei estimate în planul de

naturală protejată se face pentru prima dată.

management anterior
Mărimea populaţiei de referinţă Nu există date suficiente referitoare la specie
A.8

pentru starea favorabilă în aria

pentru a se estima populația de referință.

naturală protejată
Metodologia de apreciere a
A.9

mărimii populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă

Pentru calcularea mărimii populației de referință
au fost utilizate observațiile pe teren privind
efectivele speciei, suprafața habitatelor specifice
speciei și capacitatea de suport a acestora.
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Raportul dintre mărimea
A.10

"≈" - aproximativ egal

populaţiei de referinţă pentru
starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale

A.11

Tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei
Calitatea datelor privind

A.12

x – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

tendinţa actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

A.14

A.15
A.16

Magnitudinea tendinţei actuale

Nu există date suficiente referitoare la specie

a mărimii populaţiei speciei

pentru a se estima magnitudinea tendinței actuale.

Magnitudinea tendinţei actuale

Nu există suficiente informaţii pentru a putea

a mărimii populaţiei speciei

aprecia magnitudinea tendinţei actuale a mărimii

exprimată prin calificative

populaţiei speciei.

Structura populaţiei speciei

Nu există date privind structura populației

Starea de conservare din punct

„FV” - favorabilă

de vedere al populaţiei speciei
Tendinţa stării de conservare

A.17

x – este necunoscută

din punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de conservare

A.18

Nu este cazul.

necunoscută din punct de
vedere al populaţiei

Tabel nr. 4449 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea
Toți parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 4450 - 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.
A.2.

B.3

B.4

B.5

Specia

A151 Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)

Tipul populaţiei speciei în

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

aria naturală protejată

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Suprafaţa habitatului speciei

12,4 ha

în aria naturală protejată
Calitatea datelor pentru

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau

suprafaţa habitatului speciei

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria

habitatului speciei din planul

naturală protejată se face pentru prima dată

de management anterior
Suprafaţa adecvată a
B.6

12,4 ha

habitatului speciei în aria
naturală protejată
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului
Metodologia de apreciere a

B.7

suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

speciei în aria naturală protejată au fost folosite
imagini satelitare, fotografii aeriene și verificări și
delimitări în teren a habitatelor. Valoarea indicată la
punctul B.6 reprezintă suma suprafețelor habitatelor
necesare acestei specii pentru tipul populației descris
(cuibărit + hrănire).

Raportul dintre suprafaţa
B.8

” ≈” – aproximativ egal

adecvată a habitatului speciei
şi suprafaţa actuală a
habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei
Calitatea datelor privind

B.10

"0" - stabilă

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei

B.11

B.12

Calitatea habitatului speciei

bună (adecvată)

în aria naturală protejată
Tendinţa actuală a calităţii

"0" - stabilă

habitatului speciei
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B.13

Calitatea datelor privind

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau

tendinţa actuală a calităţii

modelării datelor obținute prin măsurători parțiale;

habitatului speciei
Tendinţa actuală globală a

”x” – necunoscută

habitatului speciei funcţie de
B.14

tendinţa suprafeţei şi de
tendinţa calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din

B.15

„FV” - favorabilă

punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de conservare

B.16

"0" - este stabilă

din punct de vedere al
habitatului speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei

Tabel nr. 4451 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4452 - 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
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protejată [B.11]

este adecvată

pentru supraviețuirea pe termen
lung a speciei

Tabel nr. 4453 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
A.2.

C.3

Specia

A151 Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)

Tipul populaţiei speciei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

în aria naturală protejată

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea

"≈" - aproximativ egal

populaţiei de referinţă
C.4

pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din

C.5

FV - perspective bune

punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa

"≈" - aproximativ egal

adecvată a habitatului
C.7

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din

C.8

FV - favorabile

punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 4454 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
300 – 500 exemplare

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4455 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Ambii parametrii (C5 și
C8) sunt favorabili.

Tabel nr. 4456 - 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

Nr

Tabel nr. 4457 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A151 Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)

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.

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.

Tabel nr. 4458 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii A.16, B.15 și C.9.
sunt favorabili

Platalea leucorodia
Tabel nr. 4459 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A034 Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa I.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
A.1

Specia

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa 3.
3. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice şi
a habitatelor naturale din Europa, Anexa 2.
4. Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare -

3682

Anexa 2.
5. 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.
6. Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice ratificat prin Legea nr. 89/ 2000.
7. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC.
8. Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia
Română, 2005)
9. Legea 69/1994 privind comerţul internaţional cu specii
sălbatice de faună si floră pe cale de dispariţie (CITES).

A.2

Statut de prezenţă

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

temporală a

pentru odihnă și/sau hrănire.

speciilor
Mărimea populaţiei 120 – 140 exemplare
A.3

speciei în aria
naturală protejată
Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată

A.5

Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea populaţiei

între 600 şi 1.200 de perechi. În pasaj se pot observa între

speciei în aria

4.000 și 8.000 de indivizi.

naturală protejată şi 0 – 2 (Clasa C)
mărimea populaţiei
naţionale
Mărimea populaţiei Nesemnificativă
speciei în aria

A.6

naturală protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
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naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată

reevaluată a

se 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

A.8

populația de referință.

starea favorabilă în
aria naturală
protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a mărimii

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

populaţiei de

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a

referinţă pentru

acestora.

starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

A.11

x – necunoscută

mărimii populaţiei
speciei
Calitatea datelor

A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
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speciei

A.14

Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative

A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

Nu există date privind structura populației

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18

necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 4460 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - Inadecvată
Necunoscută
- Rea
Toți parametrii sunt
favorabili

Tabel nr. 4461 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A034 Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală
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în aria naturală protejată protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
Suprafaţa habitatului
B.3

12, 4 ha

speciei în aria naturală
protejată

B.4

Calitatea datelor pentru

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

suprafaţa habitatului

datelor obţinute prin măsurători parţiale

speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior
Suprafaţa adecvată a

B.6

12, 4 ha

habitatului speciei în
aria naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei

B.7

adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată
Raportul dintre

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei
în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă
suma suprafețelor habitatelor necesare acestei specii pentru
tipul populației descris (cuibărit + hrănire).
” ≈” – aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
B.8

habitatului speciei şi
suprafaţa actuală a
habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

B.10

tendinţa actuală a
suprafeţei habitatului
speciei

B.11

Calitatea habitatului

bună (adecvată)
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speciei în aria naturală
protejată
Tendinţa actuală a
B.12

"0" - stabilă

calităţii habitatului
speciei
Calitatea datelor privind medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

B.13

tendinţa actuală a

datelor obținute prin măsurători parțiale;

calităţii habitatului
speciei
Tendinţa actuală

”x” – necunoscută

globală a habitatului
B.14

speciei funcţie de
tendinţa suprafeţei şi de
tendinţa calităţii
habitatului speciei
Starea de conservare

B.15

„FV” - favorabilă

din punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

B.16

"0" - este stabilă

conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare

B.17

Nu este cazul.

necunoscută din punct
de vedere al habitatului
speciei

Tabel nr. 4462 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0
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Tabel nr. 4463 - 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

Tabel nr. 4464 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
A.2.

C.3

Specia

A034 Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)

Tipul populaţiei speciei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală

în aria naturală protejată

protejată pentru odihnă și/sau hrănire.

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea

"≈" - aproximativ egal

populaţiei de referinţă
C.4

pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din

C.5

FV - perspective bune

punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

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
C.8

FV - favorabile

punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în

FV - favorabile

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;

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

Tabel nr. 4465 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare a Perspective
parametrului
parametrului
parametrului
120-140 exemplare

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4466 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile - Nefavorabile
Favorabile
Necunoscută
inadecvate
- rele
Ambii parametrii (C5 și C8)
sunt favorabili.

Tabel nr. 4467 - 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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Tabel nr. 4468 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

Nr
A.1.

Specia

A034 Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată

în aria naturală protejată pentru odihnă și/sau hrănire.
D.3.

Starea globală de

”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.

Tabel nr. 4469 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii A.16, B.15 şi C.9.
sunt favorabili

Sterna albifrons
Tabel nr. 4470 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A195 Sterna albifrons (Pallas, 1764)
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
A.1

Specia

Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa I.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
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completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Anexa 3.
3. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice şi a
habitatelor naturale din Europa, Anexa 2.
4. Legea 407/2006, cu modificările și completările ulterioare Anexa 2
5. 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.
6. Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice ratificat prin Legea nr. 89/ 2000.
7. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC.
8. Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia Română,
2005)

A.2

Statut de prezenţă

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

temporală a

protejată pentru reproducere).

speciilor

A.3

Mărimea

60 perechi

populaţiei speciei

200 indivizi exemplare în pasaj

în aria naturală
protejată
Calitatea datelor

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la
A.4

populaţia speciei
din aria naturală
protejată
Raportul dintre

În România populația cuibăritoare este estimată a fi cuprinsă

mărimea populaţiei între 200 şi 600 de perechi. În migrație, prin țara noastră trec

A.5

speciei în aria

1.000 – 3.000 de exemplare.

naturală protejată

Clasa A

şi mărimea
populaţiei
naţionale
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Mărimea

Semnificativă: 10% din populaţia naţională

populaţiei speciei
în aria naturală
A.6

protejată
comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se

reevaluată a

face pentru prima dată.

populaţiei estimate
în planul de
management
anterior

A.8

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

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost utilizate

apreciere a mărimii observațiile pe teren privind efectivele speciei, suprafața
A.9

populaţiei de

habitatelor specifice speciei și capacitatea de suport a acestora.

referinţă pentru
starea favorabilă
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei
A.10

de referinţă pentru
starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

x – necunoscută

A.11 mărimii populaţiei
speciei

3692

Calitatea datelor
A.12

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

privind tendinţa
actuală a mărimii
populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se estima

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinței actuale.

mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

tendinţei actuale a

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei speciei.

A.14 mărimii populaţiei
speciei exprimată
prin calificative
A.15

Structura
populaţiei speciei
Starea de

A.16

Nu există date privind structura populației

„FV” - favorabilă

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de

A.17

x – este necunoscută

conservare din
punct de vedere al
populaţiei speciei
Starea de

Nu este cazul.

conservare
A.18 necunoscută din
punct de vedere al
populaţiei

Tabel nr. 4471 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
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Toți

parametrii

sunt

favorabili

Tabel nr. 4472 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.
A.2.

B.3

Specia

A195 Sterna albifrons (Pallas, 1764)

Tipul populaţiei speciei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

în aria naturală protejată

naturală protejată pentru reproducere).

Suprafaţa habitatului

1378 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

speciei în aria naturală

pentru hrănire)

protejată

B.4

Calitatea datelor pentru

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării

suprafaţa habitatului

datelor obţinute prin măsurători parţiale

speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a

1378 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele folosite

habitatului speciei în

pentru hrănire)

aria naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei
B.7

adecvate a habitatului
speciei în aria naturală
protejată

Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului speciei
în aria naturală protejată au fost folosite imagini satelitare,
fotografii aeriene și verificări și delimitări în teren a
habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6 reprezintă
suma suprafețelor habitatelor necesare acestei specii pentru
tipul populației descris (cuibărit + hrănire).

Raportul dintre suprafaţa ” ≈” – aproximativ egal
adecvată a habitatului
B.8

speciei şi suprafaţa
actuală a habitatului
speciei
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Tendinţa actuală a
B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind

B.10

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

tendinţa 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

B.13

Calitatea datelor privind

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau modelării

tendinţa actuală a

datelor obținute prin măsurători parțiale;

calităţii habitatului
speciei
Tendinţa actuală globală

”x” – necunoscută

a habitatului speciei
B.14

funcţie de tendinţa
suprafeţei şi de tendinţa
calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din

„FV” - favorabilă

B.15 punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de
B.16

"0" - este stabilă

conservare din punct de
vedere al habitatului
speciei
Starea de conservare

Nu este cazul.

B.17 necunoscută din punct
de vedere al habitatului
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speciei

Tabel nr. 4473 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului
Tendinţa

speciei [B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei
[B.12.]

0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4474 - 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

speciei

în

habitatului

aria

naturală

protejată [B.11] este adecvată
pentru

supraviețuirea

pe

termen lung a speciei

Tabel nr. 4475 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1
A.2.

C.3

Specia

A195 Sterna albifrons (Pallas, 1764)

Tipul populaţiei speciei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria

în aria naturală protejată

naturală protejată pentru reproducere).

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea

C.4

"≈" - aproximativ egal

populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă
3696

şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din
C.5

FV - perspective bune

punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa

"≈" - aproximativ egal

adecvată a habitatului
C.7

speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din

C.8

FV - favorabile

punct de vedere al
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 4476 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a VRSF şi valoarea viitoare
Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
60 perechi

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4477 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile
Favorabile
Necunoscută
inadecvate
- rele
Ambii parametrii (C5 și C8)

3697

sunt favorabili.

Tabel nr. 4478 - 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

Nr

Tabel nr. 4479 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A195 Sterna albifrons (Pallas, 1764)

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală

în aria naturală protejată

protejată pentru reproducere).

Starea globală de

”FV” – favorabilă

D.3.

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării globale de "0" - este stabilă
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.

Tabel nr. 4480 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Parametrii

A.16,

B.15 și C.9. sunt
favorabili

3698

Sterna hirundo
Tabel nr. 4481 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
A193 Sterna hirundo (Linnaeus, 1758)
Statut de protecţie:
1. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a
Consiliului, privind conservarea păsărilor sălbatice, Anexa
I.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
A.1

Specia

completările ulterioare, Anexa 3.
3. Legea 407/2006, cu modificările și completările
ulterioare - Anexa 2.
4. Convenția de la Berna, privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, Anexa 1.
5. 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.
6. Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare
african-eurasiatice ratificat prin Legea nr. 89/ 2000.
7. Lista Roșie IUCN 2012, categoria LC.
Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

A.2

Statut de prezenţă

naturală protejată pentru reproducere. Populație aflată în

temporală a speciilor

pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă
și/sau hrănire.

A.3

Mărimea populaţiei

20 – 50 perechi

speciei în aria naturală

50 – 200 exemplare

protejată
Calitatea datelor
A.4

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

referitoare la populaţia
speciei din aria naturală
3699

protejată

A.5

Raportul dintre mărimea

Populaţia estimată din România este de 6.600-6.900 de

populaţiei speciei în aria

perechi cuibăritoare, iar în timpul migrației se pot întâlni

naturală protejată şi

efective cuprinse între 10.000 și 40.000 de indivizi.

mărimea populaţiei

0 – 2 (Clasa C)

naţionale
Mărimea populaţiei

Nesemnificativă

speciei în aria naturală
A.6

protejată comparata cu
mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a

Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală

populaţiei estimate în

protejată se face pentru prima dată.

planul de management
anterior

A.8

Mărimea populaţiei de

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se

referinţă pentru starea

estima populația de referință.

favorabilă în aria
naturală protejată

A.9

Metodologia de

Pentru calcularea mărimii populației de referință au fost

apreciere a mărimii

utilizate observațiile pe teren privind efectivele speciei,

populaţiei de referinţă

suprafața habitatelor specifice speciei și capacitatea de

pentru starea favorabilă

suport a acestora.

Raportul dintre mărimea

"≈" - aproximativ egal

populaţiei de referinţă
A.10 pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei
actuale
Tendinţa actuală a

x – necunoscută

A.11 mărimii populaţiei
speciei
A.12

Calitatea datelor privind

insuficientă – date insuficiente sau nesigure

tendinţa actuală a
3700

mărimii populaţiei
speciei
Magnitudinea tendinţei
A.13 actuale a mărimii

Nu există date suficiente referitoare la specie pentru a se
estima magnitudinea tendinței actuale.

populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia

actuale a mărimii

magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei

A.14 populaţiei speciei

speciei.

exprimată prin
calificative
A.15

Structura populaţiei

Nu există date privind structura populației

speciei
Starea de conservare din

„FV” - favorabilă

A.16 punct de vedere al
populaţiei speciei
Tendinţa stării de
A.17

x – este necunoscută

conservare din punct de
vedere al populaţiei
speciei
Starea de conservare

Nu este cazul.

A.18 necunoscută din punct
de vedere al populaţiei

Tabel nr. 4482 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
Rea
Toți

parametrii

sunt

favorabili

Tabel nr. 4483 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1.

Specia

A193 Sterna hirundo (Linnaeus, 1758)

3701

A.2.

B.3

Tipul populaţiei speciei în

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

aria naturală protejată

naturală protejată pentru reproducere.

Suprafaţa habitatului

1.378 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele

speciei în aria naturală

folosite pentru hrănire)

protejată
B.4

B.5

Calitatea datelor pentru

medie – date estimate pe baza extrapolării şi/sau

suprafaţa habitatului speciei

modelării datelor obţinute prin măsurători parţiale

Suprafaţa reevaluată a

Evaluarea suprafeţei habitatului speciei în aria naturală

habitatului speciei din

protejată se face pentru prima dată

planul de management
anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a

1.378 ha (include habitatele de cuibărit cât și cele

habitatului speciei în aria

folosite pentru hrănire)

naturală protejată
Pentru delimitarea suprafeței adecvate a habitatului
Metodologia de apreciere a
B.7

suprafeţei adecvate a
habitatului speciei în aria
naturală protejată

speciei în aria naturală protejată au fost folosite imagini
satelitare, fotografii aeriene și verificări și delimitări în
teren a habitatelor. Valoarea indicată la punctul B.6
reprezintă suma suprafețelor habitatelor necesare
acestei specii pentru tipul populației descris (cuibărit +
hrănire).

Raportul dintre suprafaţa
B.8

” ≈” – aproximativ egal

adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa actuală
a habitatului speciei
Tendinţa actuală a

B.9

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Calitatea datelor privind

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

B.10 tendinţa actuală a suprafeţei
habitatului speciei
B.11

Calitatea habitatului speciei

bună (adecvată)

în aria naturală protejată
3702

B.12

Tendinţa actuală a calităţii

"0" - stabilă

habitatului speciei
Calitatea datelor privind

B.13 tendinţa actuală a calităţii

medie - date estimate pe baza extrapolării și/sau
modelării datelor obținute prin măsurători parțiale;

habitatului speciei
Tendinţa actuală globală a

”x” – necunoscută

habitatului speciei funcţie
B.14 de tendinţa suprafeţei şi de
tendinţa calităţii habitatului
speciei
Starea de conservare din

„FV” - favorabilă

B.15 punct de vedere al
habitatului speciei
Tendinţa stării de

"0" - este stabilă

B.16 conservare din punct de
vedere al habitatului speciei
Starea de conservare

Nu este cazul.

B.17 necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei

Tabel nr. 4484 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
0 (stabilă)

0/0

Tabel nr. 4485 - 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

3703

speciei

[B.9]

este

stabile.

Calitatea habitatului speciei în
aria naturală protejată [B.11] este
adecvată pentru supraviețuirea pe
termen lung a speciei

Tabel nr. 4486 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1

A.2.

Specia

A193 Sterna hirundo (Linnaeus, 1758)

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria

speciei în aria naturală naturală protejată pentru reproducere.
protejată

C.3

Tendinţa viitoare a

"0" - stabilă

mărimii populaţiei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

mărimea populaţiei de
C.4

referinţă pentru starea
favorabilă şi mărimea
populaţiei viitoare a
speciei
Perspectivele speciei

C.5

FV - perspective bune

din punct de vedere al
populaţiei
Tendinţa viitoare a

C.6

"0" - stabilă

suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre

"≈" - aproximativ egal

suprafaţa adecvată a
C.7

habitatului speciei şi
suprafaţa habitatului
speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei

FV - favorabile

din punct de vedere al
3704

habitatului speciei
Perspectivele speciei

C.9

FV - favorabile

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;

Tabel nr. 4487 - Matricea 4) Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei
din punct de vedere al populației speciei
Tendinţă
Raportul dintre valoarea
Valoarea actuală a
viitoare a
VRSF şi valoarea viitoare
Perspective
parametrului
parametrului
a parametrului
20 – 50 perechi
50 – 200 exemplare

= (stabil)

=/> (la fel/deasupra VRSF)

Bune

Tabel nr. 4488 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile - Nefavorabile
Favorabile
Necunoscută
inadecvate
- rele
Ambii parametrii (C5 și C8)
sunt favorabili.

Tabel nr. 4489 - 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

Nr

Tabel nr. 4490 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populaţiei

Populație nerezidentă cuibăritoare - care utilizează aria naturală

speciei în aria

protejată pentru reproducere.
3705

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.

Tabel nr. 4491 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Parametrii A.16, B.15 și C.9.
sunt favorabili
6.1.4 Mamifere
Lutra lutra
Tabel nr. 4492 - Tabelul A: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației
Nr
Parametru
Descriere
1355 Lutra lutra - Vidra
Directiva Habitate: anexele II și IV
Acesta este listată în anexa I a CITES.
Anexa II al Convenției de la Berna
Anexa I din Convenția de la Bonn (Convenția privind
conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (CMS),
A.1 Specia
care recomandă cel mai înalt grad de protecție a acesteia.
OUG 57/2007 – Anexa 3 și 4A (Legea 49/2011) – Specii de
plante şi de animale a căror conservare necesită desemnarea
ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială
avifaunistică
Categorie IUCN: NT
Carpathian List of Endangered Species: VU
3706

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

Populaţie permanentă (sedentară)

49- 90 indivizi
Clasa 2: interval 50-100

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Mărimea populației
speciei Lutra lutra din ROSCI0131
Oltenița-Mostiștea-Chiciu reprezintă 2,94 % - 5.27 % din
mărimea populaţiei naţionale - Minim 1700 – Maxim 1898
(conform raportului Art. 17 al Directivei Habitate, Bouroș, 2014)

Mărimea populației de vidră la nivelul ariei protejate este
estimată la 50 – 100 exemplare din specia Lutra lutra, iar
populația națională este estimată la 1700 – 1898 exemplare.
Suprafața ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu este de
115.212 Km² iar densitatea vidrelor este estimată la 0,43 – 0,86
indivizi de Lutra lutra pe Km². Densitatea populației de vidră la
nivel național este estimată la 0,0071 – 0,0079 indivizi de vidră
pe Km². Densitatea populației de vidră din ROSCI0131
Oltenița-Mostiștea-Chiciu este de aproximativ 60,56 - 108,86 ori
mai mare față de cea națională.
Evaluarea mărimii populaţiei speciei în aria naturală protejată se
face pentru prima dată.

10 – 50 indivizi

În vederea determinării efectivului optim al populației de vidră,
3707

apreciere a
mărimii
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă

A.10

A.11

Raportul dintre
mărimea
populaţiei de
referinţă pentru
starea favorabilă
şi mărimea
populaţiei actuale
Tendinţa actuală

trebuie corelat numărul de indivizi de vidră identificați și
suprafața totală a ariei naturale protejate.
Vidrele, în funcție de vârstă și sex, utilizează în mod diferit un
teritoriu, astfel masculii au un teritoriu de aproximativ 15 Km,
iar femelele de 7 Km, în medie 11 Km , însă acesta poate varia
în funcție de mai mulți factori: individ, topografie, potențial
trofic, grad de perturbare, etc. (Erlinge, 1967).
În vederea determinării efectivului optim al populației de vidră,
trebuie corelat numărul de indivizi de vidră identificați și
suprafața totală a ariei naturale protejate.
Suprafața totală acoperită de ROSCI0131 Oltenița-MostișteaChiciu este de 115.212 Km². Habitatul utilizat de către vidrele
din ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu a fost calculată după
următoarele formule:
Habitat minim
50 Indivizi x 11 Km² teritoriu = 550 Km² necesari
Habitat maxim
100 Indivizi x 11 Km² teritoriu = 1100 Km² necesari
Teritoriul utilizat de către cele 50 - 100 exemplare de vidră,
cumulat, are o suprafață de 550 - 1100 Km², însă teritoriile
masculilor se suprapun teritoriilor ocupate de femele, de aceea
habitatul utilizat de vidre fiind de aproximativ 225 - 550 Km².
Juvenilii masculi mai mari de doi ani ce devin independenți își
vor cauta propriul teritoriu, la început de dimensiuni reduse (3 –
4 Km²).
Teritoriul ocupat de populația de vidră (Lutra lutra) de
aproximativ 50 - 100 de indivizi, din ROSCI0131 OltenițaMostiștea-Chiciu, este mult mai mare, el întinzându-se pe
suprafețe din afara ariei naturale protejate, astfel suprafața ariei
protejate pare insuficientă pentru indivizii de vidră ce tranzitează
aria protejată.
Totodată habitatul de zone umede optim speciei Lutra lutra nu
este prezent pe toată suprafața ariei naturale protejate, deoarece
sectoare din aria protejată au fost declarate pentru alte specii de
faună cu alte cerințe de habitat.
”>>” – mult mai mare

”+” –crescătoare
3708

A.12

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

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

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării
datelor obţinute prin măsurători parţiale;

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 pe vârste, mortalitatea şi natalitatea deviază
de la normal, însă nu mult;
”FV” – favorabilă

”+” – se îmbunătăţeşte

Nu este cazul.

Tabel nr. 4493 - Matricea 1) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al populației speciei
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
Inadecvată
Rea

3709

Mărimea populaţiei speciei în
aria naturală protejată [A.3.] nu
este mai mică decât mărimea
populaţiei de referinţă pentru
starea

favorabilă

în

aria

naturală protejată [A.8.]

Tabel nr. 4494 - Tabelul B: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului specie
Nr
Parametri
Descriere
A.1. Specia
1355 Lutra lutra – Vidra
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2. speciei în aria
naturală protejată
Suprafaţa
Suprafața habitatului actual a speciei: 115.212 km2
habitatului speciei
B.3
în aria naturală
protejată
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării
B.4 pentru suprafaţa
datelor obţinute prin măsurători parţiale;
habitatului speciei
Suprafaţa reevaluată 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 225 – 550 Km²
a habitatului speciei
B.6
în aria naturală
protejată
Habitatul utilizat de către vidrele din ROSCI0131 OltenițaMostiștea-Chiciu a fost calculată după următoarele formule:
Habitat minim
Metodologia de
50 Indivizi x 11 Km² teritoriu = 550 Km² necesari
apreciere a
Habitat maxim
suprafeţei adecvate
B.7
100 Indivizi x 11 Km² teritoriu = 1100 Km² necesari
a habitatului speciei
Astfel teritoriul utilizat de către cele 50 - 100 exemplare de
în aria naturală
vidră, cumulat are o suprafață de 550 - 1100 Km², însă
protejată
teritoriile masculilor se suprapun teritoriilor ocupate de femele,
de aceea habitatul utilizat de vidre fiind de aproximativ 225 550 Km². Juvenilii masculi mai mari de doi ani ce devin
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

B.15

B.16

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

independenți își vor cauta propriul teritoriu, la început de
dimensiuni reduse (3 – 4 Km²).
Teritoriul ocupat de populația de vidră (Lutra lutra) de
aproximativ 50 - 100 de indivizi, din ROSCI0131 OltenițaMostiștea-Chiciu, este mult mai mare, el întinzându-se pe
suprafețe din afara ariei naturale protejate, astfel suprafața ariei
protejate pare insuficientă pentru indivizii de vidră ce
tranzitează aria protejată.
”>>” – mult mai mare

”0” – stabilă,

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării
datelor obţinute prin măsurători parţiale;

medie

”x” – necunoscută

insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

”x” – necunoscută

”U1” – nefavorabilă - inadecvată

”+” – se îmbunătăţeşte,
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habitatului speciei
Starea de conservare Nu este cazul.
necunoscută din
B.17
punct de vedere al
habitatului speciei
Tabel nr. 4495 - Matricea 2) Matricea pentru evaluarea tendinței globale a
habitatului speciei
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei
Tendinţa
[B.9.] şi Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.]
x (necunoscută)

Tendința actuală a suprafeței: x-necunoscută, tendința actuală a
calității: - descrescătoare.

Tabel nr. 4496 - Matricea 3) Matricea de evaluare a stării de conservare a
speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată
Necunoscută
rea
Suprafața habitatului speciei
este mult mai mică decât
suprafața adecvată, calitatea
habitatului
naturală

speciei în aria
protejată

este

în

descreștere.

Tabel nr. 4497 - Tabelul C: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Nr
Parametru
Descriere
A.1 Specia
1355 Lutra lutra - Vidra
Tipul populaţiei speciei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2.
în aria naturală protejată
Tendinţa viitoare a
”+” – crescătoare
C.3
mărimii populaţiei
Raportul dintre mărimea
”>” – mai mare,
populaţiei de referinţă
C.4 pentru starea favorabilă şi
mărimea populaţiei
viitoare a speciei
Perspectivele speciei din X – perspective necunoscute
C.5
punct de vedere al
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C.6

C.7

C.8
C.9

populaţiei
Tendinţa viitoare a
suprafeţei habitatului
speciei
Raportul dintre suprafaţa
adecvată a habitatului
speciei şi suprafaţa
habitatului speciei în
viitor
Perspectivele speciei din
punct de vedere al
habitatului speciei
Perspectivele speciei în
viitor

Efectul cumulat al
C.10 impacturilor asupra
speciei în viitor

”x” – necunoscută

”≈” – aproximativ egal, dacă se implementează totalitatea
măsurilor propuse

X – necunoscute

”X” – necunoscute
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
mediu, semnificativ asupra speciei, afectând semnificativ
viabilitatea pe termen lung a speciei

Tabel nr. 4498 - 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
Necunoscută

+ (crescător)

X (necunoscute)

Necunoscute

Tabel nr. 4499 - Matricea 5) Perspectivele speciei în viitor, după implementarea
planului de management actual
Nefavorabile Nefavorabile Favorabile
Necunoscută
inadecvate
rele
Perspective necunoscute
din punct de vedere a
populației.
Perspective necunoscute
din punct de vedere al
habitatului.
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Tabel nr. 4500 - 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
necunoscute

Nr

Tabel nr. 4501 - Tabelul D: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a speciei în cadrul ariei naturale protejate
Parametru
Descriere

A.1.

Specia

1355 Lutra lutra - Vidra

A.2.

Tipul populaţiei speciei

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)

în aria naturală
protejată
D.3.

Starea globală de

”U1” – nefavorabilă - inadecvată,

conservare a speciei
D.4.

Tendinţa stării globale

”x” – este necunoscută

de conservare a speciei
D.5.

Starea globală de

Nu este cazul.

conservare necunoscută
D.6.

Informații suplimentare

Nu este cazul.

Tabel nr. 4502 - Matricea 7) Evaluarea stării globale de conservare a speciei
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Necunoscută
rea
Starea de conservare din punct
de vedere al populației: FV
Starea de conservare din punct
de vedere al habitatului: U1.
Starea de conservare din punct
de vedere al perspectivelor:
necunoscută.
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6.2 Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ
6.2.1 Habitate umede (de apă dulce)
3130 - Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae
şi/sau Isoëto-Nanojuncetea
Tabel nr. 4503 - Tabelul E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate
Nr
Parametru
Descriere
Clasificarea tipului
EC - tip de habitat de importanţă comunitară
E.1
de habitat
Codul unic al tipului 3130
E.2
de habitat
Suprafaţa ocupată
4,98 ha
de tipul de habitat în * date provenite din evaluări şi cartări directe, efectuate în
E.3
aria naturală
teren
protejată
Calitatea datelor
Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
pentru suprafaţa
E.4 ocupată de tipul de
habitat în aria
naturală protejată
Raportul dintre
0,00146% (0-2% corespunzătoare clasei „C” din formularul
suprafaţa ocupată de standard Natura 2000)
tipul de habitat în
*340.000 ha (3.400 km2) pe plan naţional, conform cu:
E.5 aria naturală
Raportul sintetic privind starea de conservare a speciilor si
protejată şi suprafaţa habitatelor din România - Simona Mihăilescu, Daniela Strat,
ocupată de acesta la Ion Cristea, Viorica Honciuc. Constanța: Editura Dobrogea,
nivel naţional
2015.
Suprafaţa ocupată
Nesemnificativă
de tipul de habitat în
aria naturală
E.6 comparată cu
suprafaţa totală
ocupată de acesta la
nivel naţional
Suprafaţa reevaluată Nu este cazul, nu există un plan de management anterior.
ocupată de tipul de
Evaluarea suprafeței ocupate de tipul de habitat în aria naturală
habitat estimată în
protejată se face pentru prima dată.
E.7
planul de
management
anterior
Suprafaţa de
23,08 ha, conform Formularului standard al sitului ROSCI0131
E.8
referinţă pentru
Oltenița-Mostiștea-Chiciu, actualizat 2017.
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starea favorabilă a
tipului de habitat în
aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a
suprafeţei de
referinţă pentru
E.9
starea favorabilă a
tipului de habitat din
aria naturală
protejată
Raportul dintre
suprafaţa de
referinţă pentru
E.10 starea favorabilă a
tipului de habitat şi
suprafaţa actuală
ocupată
Tendinţa actuală a
E.11 suprafeţei tipului de
habitat

E.12

E.13

E.14

E.15
E.16

Reducerea
suprafeţei tipului de
habitat se datorează
restaurării altui tip
de habitat
Explicaţii asupra
motivului
descreşterii
suprafeţei tipului de
habitat
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
tipului de habitat
Magnitudinea
tendinţei actuale a
suprafeţei tipului de
habitat
Magnitudinea

Nu există informaţii privind metodologia de apreciere a
suprafeţei de referinţă pentru starea favorabilă a tipului de
habitat din aria naturală protejată, conform Formularului
standard al sitului ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu,
actualizat 2017. Calitatea datelor este considerată Bună.

”>>” – mult mai mare, (de regulă echivalent cu mai mult de
10% faţă de suprafaţa de referinţă pentru starea favorabilă a
tipului de habitat) - suprafața evaluată corespunde la 21,6% al
suprafeței de referință.

•
”-” – descrescătoare.
Raportându-ne la suprafața din formularul standard putem
considera că tendinţa actuală a suprafeţei tipului de habitat faţă
de suprafaţa ocupată de tipul de habitat în urmă cu 5-6 ani
este ”-” – descrescătoare.
Nu

Nu este cazul.

Insuficientă – date insuficiente sau nesigure.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat.

Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
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E.17

E.18

E.19

E.20

tendinţei actuale a
suprafeţei tipului de
habitat exprimată
prin calificative
Schimbări în tiparul
de distribuţie a
suprafeţelor tipului
de habitat
Starea de conservare
a tipului de habitat
din punct de vedere
al suprafeţei ocupate
Tendinţa stării de
conservare a tipului
de habitat din punct
de vedere al
suprafeţei ocupate
Detalii asupra stării
de conservare a
tipului de habitat din
punct de vedere al
suprafeţei ocupate

magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat.

Nu există date suficiente privind schimbările tiparului de
distribuţie al suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei
naturale protejate.
”U2” – nefavorabilă - rea

”-” – se înrăutăţeşte

Nu este cazul.

Tabel nr. 4504 - Matricea 8) Matricea de evaluare a stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate
Nefavorabilă
Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
- inadecvată
Suprafaţa ocupată de tipul de habitat în
aria naturală protejată [E.3] este mai
mică cu mai mult de 10% faţă de
Suprafaţa de referinţă pentru starea
favorabilă a tipului de habitat din aria
naturală protejată [E.8.] sau Raportul
dintre suprafaţa de referinţă pentru starea
favorabilă a tipului de habitat şi suprafaţa
actuală ocupată [E.10.] are valoarea ”>>”

Tabel nr. 4505 - Tabelul F: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice
Nr
Parametru
Descriere
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F.1.
F.2.

F.3

F.4

F.5

F.6

Clasificarea tipului
EC - tip de habitat de importanţă comunitară
de habitat
Codul unic al tipului 3130
de habitat
Structura şi funcţiile tipului de habitat, incluzând şi speciile
sale tipice nu se află în condiţii bune, dar nici mai mult de 25%
din suprafaţa tipului de habitat nu este deteriorată în ceea ce
priveşte structura şi funcţiile sale (incluzând și speciile sale
tipice).
Pe o suprafață de cca 20% din suprafața sa, habitatul 3130 este
Structura şi funcţiile afectat de prezența speciilor invazive și ruderale care
tipului de habitat
colonizează
suprafața
respectivă
eliminând
speciile
caracteristice habitatului. Prin îmbogățirea cu material organic
provenit de la animalele care pășunează pe malurile canalelor,
evoluția vegetației se îndreaptă spre instalarea populațiilor
specifice alianței Bidention, bogate în elemente ca Bidens
tripartita, Polygonum minus, Echinochloa crus-galli ș.a., cu
efecte semnificative numai în câteva poligoane.
Starea de conservare ”U1” – nefavorabilă - inadecvată
a tipului de habitat
din punct de vedere
al structurii şi al
funcţiilor specifice
Tendinţa stării de
”0” – este stabilă
conservare a tipului
de habitat din punct
de vedere al
structurii şi al
funcţiilor specifice
Detalii asupra stării Nu este cazul.
de conservare a
tipului de habitat
din punct de vedere
al structurii şi al
funcţiilor specifice

Tabel nr. 4506 - Matricea 9) Matricea evaluării stării de conservare a
habitatului din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Nefavorabilă –
Favorabilă
Nefavorabilă - inadecvată
Necunoscută
rea
Structura şi funcţiile tipului
de

habitat,

incluzând

şi
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speciile sale tipice nu se află
în condiţii bune, dar nici mai
mult de 25% din suprafaţa
tipului de habitat nu este
deteriorată

în

ceea

ce

priveşte structura şi funcţiile
sale (incluzând și speciile
sale tipice); [F.3.]

Tabel nr. 4507 - Tabelul G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Nr
Parametru
Descriere
Clasificarea tipului
EC - tip de habitat de importanţă comunitară
G.1.
de habitat
Codul unic al tipului 3130
G.2.
de habitat
 ”-” – descrescătoare.
Deși evaluarea suprafeței ocupate de tipul de habitat 3130 în
aria naturală protejată se face pentru prima dată, s-au observat
presiuni și amenințări care ar putea fi responsabile de declinul
mare al suprafeței față de suprafața evaluată în Formularul
Tendinţa viitoare a
standard actualizat în anul 2017: malurile canalelor sunt
G.3 suprafeţei tipului de
puternic ruderalizate, sunt invadate de buruieni și specii
habitat
invazive, canalele și bălțile din sit fiind amplasate în
proximitatea localităților și terenurilor agricole, ceea ce
determină o creștere a gradului de ruderalizare a suprafețelor
favorabile dezvoltării habitatului 3130. Aceste presiuni și
amenințări ar putea reduce în continuare suprafața habitatului
3130 identificată și cartografiată în urma studiilor de teren.
Raportul dintre
 ”>>” – mult mai mare.
suprafaţa de referinţă
Diferența dintre suprafața de referință și suprafața actuală este
pentru starea
G.4
deosebit de mare, iar chiar dacă s-ar menține suprafața actuală
favorabilă şi
în viitor, această diferență nu ar scădea semnificativ.
suprafaţa tipului de
habitat în viitor
Perspectivele tipului
 U1 – perspective inadecvate.
G.5
de habitat în viitor
Efectul cumulat al
Mediu - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
impacturilor asupra
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat
G.6
tipului de habitat în
mediu, semnificativ asupra tipului de habitat, afectând
viitor
semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat.
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G.7

Viabilitatea pe
termen lung a tipului
de habitat

Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat ar putea fi
asigurată.

Tabel nr. 4508 - Matricea 10) Matricea evaluării stării de conservare a tipului
de habitat din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma
implementării planului de management actual
Favorabilă
Nefavorabilă -inadecvată Nefavorabilă - rea
Necunoscută
Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale
şi ameninţările viitoare, vor
avea în viitor un efect
cumulat

mediu,

semnificativ asupra tipului
de habitat; [G.6.]
ŞI
viabilitatea pe termen lung
a tipului de habitat ar putea
fi asigurată [G.7.]

Tabel nr. 4509 - Tabelul H: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a tipului de habitat
Nr
Parametru
Descriere
H.1.

Clasificarea tipului de

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

habitat
H.2.

Codul unic al tipului

3130

de habitat
H.3.

Starea globală de

”U2” – nefavorabilă - rea

conservare a tipului
de habitat
H.4.

Tendinţa stării globale ”0” – este stabilă.
de conservare a
tipului de habitat

H.5.

Detalii asupra stării

Nu este cazul.

globale de conservare
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a tipului de habitat
necunoscute
H.6.

Descrierea stării

Starea globală de conservare a habitatului 3130 în aria naturală

globale de conservare

protejată este ”U2” – nefavorabilă - rea. Analizând parametrii în

a tipului de habitat în

funcție de care se evaluează starea globală de conservare a

aria naturală protejată

habitatului 3130 în aria naturală protejată s-a stabilit că: Starea de
conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate [E.18] este ”U2” – nefavorabilă - rea, Starea de
conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi
al funcţiilor specifice [F.4.] este ”U1” – nefavorabilă –
inadecvată și Starea de conservare a tipului de habitat din punct
de vedere al perspectivelor sale viitoare [G.5] este nefavorabilă –
inadecvată.
În ROSCI0131 habitatul 3130 a fost identificat pe trei suprafețe
relativ mici, pe malurile canalului de pe raza localității
Independența, fiind edificat de asociația Cyperetum flavescentis
W. Koch ex Aichinger 1933 sass. cyperetosum fusci, aparținând
clasei Isoëto-Nanojuncetea. Suprafața pe care a fost identificat
habitatul în sit este mult mai mică față de suprafața estimată în
Formularul Standard al sitului actualizat în anul 2017. Diferența
dintre suprafața de referință și suprafața actuală este deosebit de
mare, iar chiar dacă s-ar menține suprafața actuală în viitor,
această diferență nu ar scădea semnificativ. Deși evaluarea
suprafeței ocupate de tipul de habitat 3130 în aria naturală
protejată se face pentru prima dată, s-au observat presiuni și
amenințări care ar putea fi responsabile de declinul mare al
suprafeței față de suprafața evaluată în Formularul standard
actualizat în anul 2017: malurile canalelor sunt puternic
ruderalizate, sunt invadate de buruieni și specii invazive, canalele
și bălțile din sit fiind amplasate în proximitatea localităților și
terenurilor agricole, ceea ce determină o creștere a gradului de
ruderalizare a suprafețelor care ar putea fi favorabile dezvoltării
habitatului 3130. Aceste presiuni și amenințări ar putea reduce în
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continuare suprafața habitatului 3130 identificată și cartografiată
în urma studiilor de teren.
S-a constatat că una dintre activitățile cu impact negativ asupra
habitatului este reprezentată de pășunatul neintensiv al oilor și în
amestec de animale care duce la o îngrășare a solului cu material
organic și la schimbarea compoziţiei specifice a fitocenozelor
care edifică habitatul, pe anumite suprafețe chiar la dispariţia
completă a speciilor de plante caracteristice pentru habitatul 3130
și la instalarea unor specii nitrofile. Astfel, prin îmbogățirea cu
material organic provenit de la animalele care pășunează pe
malurile canalelor, evoluția vegetației se îndreaptă spre instalarea
populațiilor specifice alianței Bidention, bogate în elemente ca
Bidens tripartita, Polygonum minus, Echinochloa crus-galli ș.a.,
cu efecte semnificative numai în câteva poligoane, în special în
zona de lângă drumul 307A și malul canalului situat pe latura
opusă față de stână. De asemenea, pășunatul în zonele umede este
principalul factor responsabil de tasarea şi eroziunea solului.
Prezența gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere pe malurile
canalului sau în proximitatea canalului de la localitatea
Independența favorizează înmulțirea

speciilor

ruderale

și

invazive. Astfel, s-au înmulțit foarte mult speciile invazive, cum
ar fi Xanthium italicum, Xanthium spinosum, Amaranthus
retroflexus, A. albus, A. crispus, Daucus carota, Datura
stramonium, Erigeron canadensis, specii de Chenopodiaceae
ș.a., în special la limita sitului de lângă drumul 307A, de la
localitatea Independența și pe latura canalului opusă față de stână.
În aceste zone habitatul 3130 este sufocat pe o suprafață
importantă de specii invazive, acestea înlocuind prin competiţie
directă speciile caracteristice habitatului 3130. Gradul de
ruderalizare imprimat de prezența gunoiului este demonstrat și de
prezenţa

speciilor

caracteristice

claselor

Artemisietea

şi

Stellarietea mediae, ruderalizarea fiind mai pregnantă în câteva
poligoane din fragmentul de habitat aflat în proximitatea stânei.
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Speciile ruderale și invazive reunesc global un procentaj mediu
de 20%.
Dacă nu se implementează măsurile corespunzătoare de
management toate aceste aspecte pot duce la pierdere directă de
habitat și la diminuarea calitativă a habitatului (otrăvirea solului
cu materiale provenite din gunoaie solide).

Tabel nr. 4510 - Matricea 11) Evaluarea stării globale de conservare a tipului
de habitat
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Unul sau mai mulţi
parametri

sunt

în

stare rea.
3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition
Tabel nr. 4511 - Tabelul E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate
Nr
Parametru
Descriere
Clasificarea tipului de
 EC - tip de habitat de importanţă comunitară.
E.1
habitat
Codul unic al tipului
3150
E.2
de habitat
Suprafaţa ocupată de 84,74 ha (valoare efectivă a suprafeţei).
E.3 tipul de habitat în aria
naturală protejată
Calitatea datelor
 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
pentru suprafaţa
complete.
E.4 ocupată de tipul de
habitat în aria
naturală protejată
Raportul dintre
0,015% (0-2%, corespunzătoare clasei „C” din formularul
suprafaţa ocupată de
standard Natura 2000).
tipul de habitat în aria * 540.000 ha (5.400 km2) pe plan naţional, conform cu:
E.5 naturală protejată şi
Raportul sintetic privind starea de conservare a speciilor si
suprafaţa ocupată de
habitatelor din România - Simona Mihăilescu, Daniela Strat,
acesta la nivel
Ion Cristea, Viorica Honciuc. Constanța: Editura Dobrogea,
naţional
2015.
Suprafaţa ocupată de
 semnificativă.
E.6
tipul de habitat în aria
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E.7

E.8

E.9

E.10

E.11

E.12

E.13

E.14

E.15

naturală comparată
cu suprafaţa totală
ocupată de acesta la
nivel naţional
Suprafaţa reevaluată
ocupată de tipul de
habitat estimată în
planul de
management anterior
Suprafaţa de referinţă
pentru starea
favorabilă a tipului de
habitat în aria
naturală protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei
de referinţă pentru
starea favorabilă a
tipului de habitat din
aria naturală protejată
Raportul dintre
suprafaţa de referinţă
pentru starea
favorabilă a tipului de
habitat şi suprafaţa
actuală ocupată
Tendinţa actuală a
suprafeţei tipului de
habitat
Reducerea suprafeţei
tipului de habitat se
datorează restaurării
altui tip de habitat
Explicaţii asupra
motivului descreşterii
suprafeţei tipului de
habitat
Calitatea datelor
privind tendinţa
actuală a suprafeţei
tipului de habitat
Magnitudinea
tendinţei actuale a

Nu există un plan de management anterior.
Evaluarea suprafeței ocupate de tipul de habitat în aria
naturală protejată se face pentru prima dată.

84,74 ha.

Inventariere în teren și cartografiere.



”≈” – aproximativ egal.



”0” – stabilă.

Nu este cazul.

Nu este cazul.



bună - estimări statistice robuste sau inventarieri
complete.

Nu este cazul. Evaluarea suprafeței ocupate de tipul de
habitat în aria naturală protejată se face pentru prima dată.
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E.16

E.17

E.18

E.19

E.20

suprafeţei tipului de
habitat
Magnitudinea
tendinţei actuale a
suprafeţei tipului de
habitat exprimată prin
calificative
Schimbări în tiparul
de distribuţie a
suprafeţelor tipului de
habitat
Starea de conservare
a tipului de habitat
din punct de vedere al
suprafeţei ocupate
Tendinţa stării de
conservare a tipului
de habitat din punct
de vedere al
suprafeţei ocupate
Detalii asupra stării
de conservare a
tipului de habitat din
punct de vedere al
suprafeţei ocupate

Nu este cazul. Evaluarea suprafeței ocupate de tipul de
habitat în aria naturală protejată se face pentru prima dată.



nu există schimbări în tiparul de distribuţie al
suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei naturale
protejate sau acestea sunt nesemnificative.



”FV” – favorabilă.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Tabel nr. 4512 - Matricea 8) Matricea de evaluare a stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate
Nefavorabilă Nefavorabilă
Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
- rea
Tendinţa actuală a suprafeţei
tipului de habitat [E.11.] este
stabilă
Raportul dintre suprafaţa de
referinţă

pentru

starea

favorabilă a tipului de habitat
şi suprafaţa actuală ocupată
[E.10.] are valoarea ”=”
nu există schimbări în tiparul
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de distribuţie al suprafeţelor
tipului de habitat în cadrul
ariei naturale protejate sau
acestea sunt nesemnificative
[E.17.]
Tabel nr. 4513 - Tabelul F: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice
Nr
Parametru
Descriere
Clasificarea tipului de
 EC - tip de habitat de importanţă comunitară.
E.1.
habitat
Codul unic al tipului
3150
E.2.
de habitat
 structura şi funcţiile tipului de habitat, incluzând şi
Structura şi funcţiile
F.3
speciile sale tipice se află în condiţii bune, fără
tipului de habitat
deteriorări semnificative.
Starea de conservare a
 ”FV” – favorabilă.
tipului de habitat din
F.4 punct de vedere al
structurii şi al
funcţiilor specifice
Tendinţa stării de
”0” – este stabilă.
conservare a tipului de
F.5 habitat din punct de
vedere al structurii şi
al funcţiilor specifice
Detalii asupra stării de Nu este cazul.
conservare a tipului de
F.6 habitat din punct de
vedere al structurii şi
al funcţiilor specifice
Tabel nr. 4514 - Matricea 9) Matricea evaluării stării de conservare a
habitatului din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă –rea
Necunoscută
inadecvată
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Structura
tipului
incluzând

şi

funcţiile

de

habitat,

şi

speciile

sale tipice se află în
condiţii

bune,

fără

deteriorări
semnificative; [F.3.]

Tabel nr. 4515 - Tabelul G) Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Nr
Parametru
Descriere
Clasificarea tipului
 EC - tip de habitat de importanţă comunitară.
E.1.
de habitat
Codul unic al tipului 3150
E.2.
de habitat
Tendinţa viitoare a
 ”0” – stabilă.
G.3 suprafeţei tipului de
habitat
Raportul dintre
 ”≈” – aproximativ egal.
suprafaţa de referinţă
pentru starea
G.4
favorabilă şi
suprafaţa tipului de
habitat în viitor
Perspectivele tipului
 FV – perspective bune.
G.5
de habitat în viitor
 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
Efectul cumulat al
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut
impacturilor asupra
G.6
sau nesemnificativ asupra tipului de habitat,
tipului de habitat în
neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a
viitor
tipului de habitat.
Viabilitatea pe
 viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este
G.7 termen lung a tipului
asigurată.
de habitat
Tabel nr. 4516 - Matricea 10) Matricea evaluării stării de conservare a tipului
de habitat din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma
implementării planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
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Principalele

impacturi,

respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, nu vor
avea

în

viitor

un

efect

semnificativ asupra tipului de
habitat; [G.6.]
perspectivele

tipului

de

habitat în viitor [G.5.]

sunt

bune SAU

viabilitatea pe

termen lung a tipului de
habitat este asigurată [G.7.]
Tabel nr. 4517 - Tabelul H: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a tipului de habitat
Nr
Parametru
Descriere
E.1.

Clasificarea



EC - tip de habitat de importanţă comunitară.

tipului de habitat
E.2.

Codul unic al

3150

tipului de habitat
H.3.

Starea globală de



”FV” – favorabilă.



”0” – este stabilă.

conservare a
tipului de habitat
H.4.

Tendinţa stării
globale de
conservare a
tipului de habitat

H.5.

Detalii asupra

Nu este cazul.

stării globale de
conservare a
tipului de habitat
necunoscute
H.6.

Descrierea stării

Starea globală de conservare a habitatului 3150 în aria naturală

globale de

protejată este ”FV” – favorabilă. Unul dintre parametri este

conservare a

necunoscut şi ceilalţi doi în stare favorabilă, respectiv: Starea de
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tipului de habitat

conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei

în aria naturală

ocupate [E.18] este ”x” – este necunoscută, Starea de conservare a

protejată

tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi al funcţiilor
specifice [F.4.] este ”FV” – favorabilă și Starea de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
[G.5] este”FV” – favorabilă.

Tabel nr. 4518 - Matricea 11) Evaluarea stării globale de conservare a tipului
de habitat
Nefavorabilă Nefavorabilă Favorabilă
Necunoscută
inadecvată
rea
Unul dintre parametri este
necunoscut şi ceilalţi 2 în
stare favorabilă.
3270 - Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention
Tabel nr. 4519 - Tabelul E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate
Nr
Parametru
Descriere
Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară
E.1
habitat
Codul unic al tipului
3270
E.2
de habitat
1400 ha. Suprafața estimată în urma verificărilor în teren
Suprafaţa ocupată de
este semnificativ mai mică decât cea estimată în Formularul
E.3 tipul de habitat în aria standard, dar acest fapt este normal deoarece suprafața
naturală protejată
ocupată de acest tip de habitat variază semnificativ în funcție
de nivelul apelor Dunării.
Calitatea datelor
Estimări statistice robuste raportate la nivelul și turbiditatea
pentru suprafaţa
apei în perioada de studiu.
E.4 ocupată de tipul de
habitat în aria naturală
protejată
Raportul dintre
2304 ha/12800 ha = 18%
suprafaţa ocupată de
* 12800 ha (128 km2) pe plan naţional, conform: Raportul
tipul de habitat în aria sintetic privind starea de conservare a speciilor si habitatelor
E.5 naturală protejată şi
din RO, Simona Mihãilescu, Daniela Strat, Ion Cristea,
suprafaţa ocupată de
Viorica Honciuc. –
acesta la nivel
Constanța : Editura Dobrogea. 2015.
naţional
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Suprafaţa ocupată de
tipul de habitat în aria
naturală comparată
E.6
cu suprafaţa totală
ocupată de acesta la
nivel naţional
Suprafaţa reevaluată
ocupată de tipul de
E.7 habitat estimată în
planul de
management anterior
Suprafaţa de referinţă
pentru starea
E.8 favorabilă a tipului de
habitat în aria naturală
protejată
Metodologia de
apreciere a suprafeţei
de referinţă pentru
E.9
starea favorabilă a
tipului de habitat din
aria naturală protejată
Raportul dintre
suprafaţa de referinţă
pentru starea
E.10
favorabilă a tipului de
habitat şi suprafaţa
actuală ocupată
Tendinţa actuală a
E.11 suprafeţei tipului de
habitat
Reducerea suprafeţei
tipului de habitat se
E.12
datorează restaurării
altui tip de habitat
Explicaţii asupra
motivului descreşterii
E.13
suprafeţei tipului de
habitat
E.14

Calitatea datelor
privind tendinţa

Semnificativă

Nu este cazul

2304 ha, conform Formularului standard al sitului
ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu, actualizat 2017.

Nu există informaţii privind metodologia de apreciere a
suprafeţei de referinţă pentru starea favorabilă a tipului de
habitat din aria naturală protejată, conform Formularului
standard al sitului ROSCI0131Oltenița-Mostiștea-Chiciu,
actualizat 2017. Calitatea datelor este considerată Bună.
”<” – mai mic

”0” – stabilă

Nu

Acest tip de habitat este caracterizat de o dinamică crescută,
aflându-se în strictă dependență de regimul hidrologic al
Dunării.
Reducerea suprafeței ocupate de acest habitat poate fi
cauzatăde dragare cu depozitare pe maluri sau fenomenelor
naturale.
Evaluarea calității datelor cu privire la suprafața actuală a
acestui tip de habitat este bună fiind rezultatul investigațiilor
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actuală a suprafeţei
tipului de habitat

E.15

E.16

E.17

E.18

E.19

E.20

Magnitudinea
tendinţei actuale a
suprafeţei tipului de
habitat
Magnitudinea
tendinţei actuale a
suprafeţei tipului de
habitat exprimată prin
calificative
Schimbări în tiparul
de distribuţie a
suprafeţelor tipului de
habitat
Starea de conservare a
tipului de habitat din
punct de vedere al
suprafeţei ocupate
Tendinţa stării de
conservare a tipului
de habitat din punct
de vedere al suprafeţei
ocupate
Detalii asupra stării de
conservare a tipului
de habitat din punct
de vedere al suprafeţei
ocupate

și măsuratorilor de teren coroborate cu cartarea pe imagini
satelitate, dar habitatul este caracterizat de o dinamică
ridicată.
Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de habitat.

Desi exista elemente referitoare la suprafata ocupata cu acest
tip de habitat nu există suficiente informaţii pentru a putea
aprecia magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de
habitat.
Considerăm că nu este esențială cunoașterea tiparului de
distribuție în detaliu dat fiind dinamica acestui habitat.

”FV” – favorabilă

”0” – este stabilă

Nu este cazul.

Tabel nr. 4520 - Matricea 8) Matricea de evaluare a stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea Necunoscută
inadecvată
Starea de conservare a tipului de habitat
din punct de vedere al suprafeţei ocupate
este favorabilă

Tabel nr. 4521 - Tabelul F: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice
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Nr
F.1.
F.2.
F.3

F.4

F.5

F.6

Parametru
Descriere
Clasificarea tipului
EC - tip de habitat de importanţă comunitară
de habitat
Codul unic al tipului 3270
de habitat
Structura şi funcţiile tipului de habitat, incluzând şi speciile
Structura şi funcţiile
sale tipice se află în condiţii bune, fără deteriorări
tipului de habitat
semnificative.
Starea de conservare ”FV” – favorabilă.
a tipului de habitat
din punct de vedere
al structurii şi al
funcţiilor specifice
Tendinţa stării de
Nu este cazul.
conservare a tipului
de habitat din punct
de vedere al
structurii şi al
funcţiilor specifice
Detalii asupra stării Zonele ocupate de acest habitat sunt inundate frecvent de apele
de conservare a
Dunării. În funcție de momentul retragerii apei, asociațiile se
tipului de habitat
dezvoltă rapid. Pot fi considerate ca habitate pioniere, în
din punct de vedere funcție de rata de sedimentare aceastea se pot retrage făcând
al structurii şi al
loc unor noi tipuri de ecosisteme.
funcţiilor specifice

Tabel nr. 4522 - Matricea 9) Matricea evaluării stării de conservare a
habitatului din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă –rea Necunoscută
inadecvată
Structura şi funcţiile tipului
de habitat este favorabilă

Tabel nr. 4523 - Tabelul G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Nr
Parametru
Descriere
Clasificarea tipului
EC - tip de habitat de importanţă comunitară
G.1.
de habitat
Codul unic al tipului 3270
G.2.
de habitat
Tendinţa viitoare a
”0” – stabilă
G.3
suprafeţei tipului de
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habitat
Raportul dintre
suprafaţa de referinţă
pentru starea
favorabilă şi
suprafaţa tipului de
habitat în viitor
Perspectivele tipului
de habitat în viitor
Efectul cumulat al
impacturilor asupra
tipului de habitat în
viitor
Viabilitatea pe
termen lung a tipului
de habitat

G.4

G.5

G.6

G.7

”≈” – aproximativ egal

FV – perspective bune
Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi
ameninţările viitoare, vor avea un efect cumulat scăzut sau
nesemnificativ asupra tipului de habitat, neafectând
semnificativ viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat.
Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat este asigurată.

Tabel nr. 4524 - Matricea 10) Matricea evaluării stării de conservare a tipului
de habitat din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma
implementării planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
perspectivele tipului de habitat
în viitor [G.5.] sunt bune
Viabilitatea pe termen lung a
tipului

de

habitat

este

asigurată [G.7.]

Tabel nr. 4525 - Tabelul H: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a tipului de habitat
Nr
Parametru
Descriere
H.1.

Clasificarea tipului

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

de habitat
H.2.

Codul unic al tipului

3270

de habitat
H.3. Starea globală de

”FV” – favorabilă

conservare a tipului
de habitat
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H.4.

Tendinţa stării

Nu este cazul.

globale de
conservare a tipului
de habitat
H.5.

Detalii asupra stării

Nu este cazul.

globale de
conservare a tipului
de habitat
necunoscute
H.6.

Descrierea stării

Suprafața ocupată de acest tip de habitat este mai mică decât cea

globale de

identificată în cadrul Formularului standard. Procentual se constată

conservare a tipului

că suprafața identificată a acestui tip de habitat este de aproximativ

de habitat în aria

61% din suprafața anterioară. Această reducere nu este cauzată de

naturală protejată

amenințări sau presiuni la adresa habitatului care sa determine
modificarea suprafeței și structurii respectiv a funcțiilor acestui
habitat, ci ca urmare a dinamicii caracteristice acestui tip de
habitat.

Tabel nr. 4526 - Matricea 11) Evaluarea stării globale de conservare a tipului
de habitat
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Toţi cei 3 parametri
sunt

în

stare

favorabilă
6.2.2 Habitate de pajiști
6510 Fânețe (pajişti) de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Tabel nr. 4527 - Tabelul E: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate
Nr
Parametru
Descriere
Clasificarea tipului de
EC - tip de habitat de importanţă comunitară
E.1
habitat
Codul unic al tipului de
6510
E.2
habitat
E.3 Suprafaţa ocupată de tipul
Minim 10 ha
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E.4

E.5

E.6

E.7

E.8

de habitat în aria naturală
protejată
Calitatea datelor pentru
suprafaţa ocupată de tipul
de habitat în aria naturală
protejată

Raportul dintre suprafaţa
ocupată de tipul de habitat
în aria naturală protejată şi
suprafaţa ocupată de acesta
la nivel naţional

Suprafaţa ocupată de tipul
de habitat în aria naturală
comparată cu suprafaţa
totală ocupată de acesta la
nivel naţional
Suprafaţa reevaluată
ocupată de tipul de habitat
estimată în planul de
management anterior
Suprafaţa de referinţă
pentru starea favorabilă a
tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a
suprafeţei de referinţă
pentru starea favorabilă a
tipului de habitat din aria
naturală protejată

E.10

Raportul dintre suprafaţa de
referinţă pentru starea
favorabilă a tipului de
habitat şi suprafaţa actuală
ocupată

* date provenite din evaluări şi cartări directe, efectuate în
teren
bună - inventarieri complete

10/520.000 = 0,000019230768 %
0,000019230768 %
Valorile se încadrează în intervalul 0 – 2% - clasa ”C”
dacă se raportează la suprafața minimă reală evaluată în
teren în perioada 2018-2019 (prima evaluare detaliată a
habitatului din sit).
Suprafața habitatului 6510 ocupată la nivel național a fost
considerată pe baza Raportului sintetic privind starea de
conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar
din România (2015) – raportul oficial privind starea de
conservare a pajiștilor pentru UE- suprafața totală a
habitatului 6510 la nivel național este de 5.200 km2 =
520.000 ha.
”nesemnificativă”

Nu este cazul. Evaluarea suprafeței ocupate de tipul de
habitat în aria naturală protejată se face pentru prima dată.

57,605 ha

S-a considerat suprafața de referință cea rezultată din
formularul standard al sitului pentru că această suprafață a
fost considerată și în Raportului sintetic privind starea de
conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar
din România (2015) – raportul oficial privind starea de
conservare a pajiștilor pentru UE.
”>” – mai mare
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E.11

E.12

E.13

E.14

E.15

E.16

E.17

E.18

E.19

E.20

”-” – descrescătoare
Deși evaluarea suprafeței ocupate de tipul de habitat în aria
Tendinţa actuală a
naturală protejată se face pentru prima dată, s-au observat
suprafeţei tipului de habitat presiuni și amenințări care reduc suprafața habitatului:
lipsa cosirii și pășunatul fiind factorii determinanți care
duc la transformarea fânețelor în pășuni.
Reducerea suprafeţei tipului Nu
de habitat se datorează
restaurării altui tip de
habitat
Explicaţii asupra motivului Nu este cazul.
descreşterii suprafeţei
tipului de habitat
Calitatea datelor privind
Bună - inventarieri complete
tendinţa actuală a suprafeţei
tipului de habitat
Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
Magnitudinea tendinţei
magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de
actuale a suprafeţei tipului
habitat. Evaluarea suprafeței ocupate de tipul de habitat în
de habitat
aria naturală protejată se face pentru prima dată.
Magnitudinea tendinţei
Nu există suficiente informaţii pentru a putea aprecia
actuale a suprafeţei tipului
magnitudinea tendinţei actuale a suprafeţei tipului de
de habitat exprimată prin
habitat.
calificative
Schimbări în tiparul de
Nu există date suficiente privind schimbările tiparului de
distribuţie a suprafeţelor
distribuţie al suprafeţelor tipului de habitat în cadrul ariei
tipului de habitat
naturale protejate.
Starea de conservare a
”U2” – nefavorabilă - rea
tipului de habitat din punct
de vedere al suprafeţei
ocupate
Tendinţa stării de
”x” – este necunoscută
conservare a tipului de
habitat din punct de vedere
al suprafeţei ocupate
Detalii asupra stării de
”XU” - starea de conservare este necunoscută dar nu este
conservare a tipului de
în nici într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - rea);
habitat din punct de vedere
al suprafeţei ocupate

Tabel nr. 4528 - Matricea 8) Matricea de evaluare a stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al suprafeţei ocupate
Favorabilă Nefavorabilă Nefavorabilă - rea
Necunoscută
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inadecvată
Declin

mare

al

suprafeţei

habitatului,

echivalent unei pierderi de 5% din suprafaţa
habitatului în ultimii 5 ani (corespunde unei
pierderi de 1% pe an, iar valoarea este
orientativă şi poate diferi de la habitat la
habitat dacă se justifică)
[E.15]/ [E.16.]

Tabel nr. 4529 - Tabelul F: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al structurii şi funcţiilor sale specifice
Nr
Parametru
Descriere
Clasificarea tipului
EC - tip de habitat de importanţă comunitară
F.1.
de habitat
Codul unic al tipului 6510
F.2.
de habitat
Mai mult de 25% din suprafaţa tipului de habitat în aria
naturală protejată este deteriorată în ceea ce priveşte structura
şi funcţiile habitatului (incluzând şi speciile sale tipice).
Majoritatea pajiștilor din sit sunt de tipul Poëtum pratensis
Răv., Căzac. et Turenschi 1956 și Poëtum trivialis Soó 1940.
În prezent, fitocenozele candidate la fânețe aparțin as.
Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex. Scherrer 1925 subass.
festucetosum pratensis Slavnić 1948, care se dezvoltă pe soluri
brune, aluvionare sau cernoziomuri levigate, reavăn-umede,
fertile, slab acid-neutre, având ca specii diferențiale Festuca
pratensis și Alopecurus pratense. La nivelul sitului suprafețele
ocupate de fitocenoze de acest tip sunt foarte puține, specia
Structura şi funcţiile
F.3
diferențială fiind Festuca pratensis.
tipului de habitat
Ca urmare a pășunatului și a lipsei cositului au dispărut speciile
cu valoare ridicată a biomasei (Arrhenatherum elatius, Dactylis
glomerata, Lotus corniculatus, Bromus hordeaceus, Holcus
lanatus). Covorul vegetal este compus din specii ca: Festuca
pratensis, F. arundinacea, Poa pratensis, P. trivialis, Poa
bulbosa, Agrostis stolonifera, Medicago lupulina, Trifolium
pratense, Plantago lanceolata, Taraxacum officinale, Galium
palustre, Potentilla reptans, Ranunculus repens, Juncus
inflexus, Lysimachia nummularia, Carex hirta, Rumex crispus,
Ranunculus bulbosus, Veronica officinalis, Trifolium repens,
Rorippa austriaca.
Specia Arrhenatherum elatium lipsește cu desăvârșire, mai
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F.4

F.5

F.6

mult, nu a fost identificată în nici un coronim din sit sau
împrejurimi. Nu avem informații, anterioare acestui studiu,
despre existența speciei Arrhenatherum elatium în aceste
pajiști.
De asemenea, nici alte specii indicatoare ale habitatului nu au
fost identificate: Pastinaca sativa, Dactylis glomerata, Salvia
nemorosa, Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense,
Alopecurus pratense, Trisetum flavescens.
Starea de conservare ”U2” – nefavorabilă - rea
a tipului de habitat
din punct de vedere
al structurii şi al
funcţiilor specifice
Tendinţa stării de
”-” – se înrăutăţeşte
conservare a tipului
de habitat din punct
de vedere al
structurii şi al
funcţiilor specifice
Detalii asupra stării Nu este cazul.
de conservare a
tipului de habitat
din punct de vedere
al structurii şi al
funcţiilor specifice

Tabel nr. 4530 - Matricea 9) Matricea evaluării stării de conservare a
habitatului din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă –rea
Necunoscută
inadecvată
Mai mult de 25% din suprafaţa
tipului de habitat în aria naturală
protejată este deteriorată în ceea
ce priveşte structura şi funcţiile
habitatului (incluzând şi speciile
sale tipice); [F.3.]

Tabel nr. 4531 - Tabelul G: Parametri pentru evaluarea stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Nr
Parametru
Descriere
G1. Clasificarea tipului EC - tip de habitat de importanţă comunitară
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G.2.
G.3

G.4

G.5

de habitat
Codul unic al
tipului de habitat
Tendinţa viitoare a
suprafeţei tipului de
habitat
Raportul dintre
suprafaţa de
referinţă pentru
starea favorabilă şi
suprafaţa tipului de
habitat în viitor
Perspectivele
tipului de habitat în
viitor

G.6

Efectul cumulat al
impacturilor asupra
tipului de habitat în
viitor

G.7

Viabilitatea pe
termen lung a
tipului de habitat

6510
”x” – necunoscută

”>” – mai mare
Diferența dintre suprafața de referință și suprafața actuală este
deosebit de mare, iar chiar dacă s-ar menține suprafața actuală
în viitor, această diferență nu ar scădea semnificativ.

U2 – perspective rele

Ridicat - impacturile, respectiv presiunile actuale şi/sau
ameninţările viitoare, vor avea în viitor un efect cumulat ridicat
asupra tipului de habitat, afectând major viabilitatea pe termen
lung a tipului de habitat;
Presiuni şi ameninţări exercitate asupra habitatul 40A0* în sit:
A03.03. Abandonarea /lipsa cosirii – presiune R
A04.01.01 Pășunatul intensiv al vacilor – presiune R
A04.01.02 Pășunatul intensiv al oilor – presiune R
A04.01.04 Pășunatul intensiv al caprelor – presiune R
A04.01.05. Pășunatul intensiv în amestec de animale –
presiune R
A04.02.01 Pășunatul ne-intensiv al vacilor – presiune R
A04.02.02 Pășunatul ne-intensiv al oilor – presiune R
A04.02.03 Pășunatul ne-intensiv al cailor – presiune R
K02.01. Schimbarea compoziției de specii (succesiune) –
presiune R
M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului – presiune R
M02.03 Declinul sau dispariția speciilor – presiune R
Viabilitatea pe termen lung a tipului de habitat nu este
asigurată.

Tabel nr. 4532 - Matricea 10) Matricea evaluării stării de conservare a tipului
de habitat din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma
implementării planului de management actual
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
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Impacturile,
presiunile

respectiv
actuale

ameninţările

şi

viitoare,

vor avea în viitor un
efect
asupra

foarte
tipului

mare
de

habitat [G.6]

Tabel nr. 4533 - Tabelul H: Parametri pentru evaluarea stării globale de
conservare a tipului de habitat
Nr
Parametru
Descriere
H.1.

Clasificarea tipului

EC - tip de habitat de importanţă comunitară

de habitat
H.2.

Codul unic al tipului

6510

de habitat
H.7.

Starea globală de

”U2” – nefavorabilă - rea

conservare a tipului
de habitat
H.8.

Tendinţa stării

”-” – se înrăutăţeşte

globale de
conservare a tipului
de habitat
H.9.

Detalii asupra stării

”XU” - starea globală de conservare este necunoscută dar nu este

globale de

în nici într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - rea)

conservare a tipului
de habitat
necunoscute
H.10. Descrierea stării

Nu există informații cu privire la suprafața și compoziția

globale de

(prezența) acestor fânețe în sit, anterior desfășurării acestor studii.

conservare a tipului

Am considerat și analizat toată suprafața ocupată de vegetație de

de habitat în aria

pajiște din interiorul limitelor sitului, cele 57,605 ha menționate în

naturală protejată

formularul standard al sitului. Majoritatea pajiștilor din sit, care ar
fi fost candidate la fânețe, sunt de tipul Poëtum pratensis Răv.,
Căzac. et Turenschi 1956 și Poëtum trivialis Soó 1940.
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În

prezent,

fitocenozele

candidate

la

fânețe

aparțin

as.

Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex. Scherrer 1925 subass.
festucetosum pratensis Slavnić 1948, care se dezvoltă pe soluri
brune, aluvionare sau cernoziomuri levigate, reavăn-umede, fertile,
slab acid-neutre, având ca specii diferențiale Festuca pratensis și
Alopecurus pratense. La nivelul sitului suprafețele ocupate de
fitocenoze de acest tip sunt foarte puține, specia diferențială fiind
Festuca pratensis. Cu toate acestea, nu există în aceste fânețe
cortegiul de specii caracteristice tipului de habitat analizat.
Ca urmare a pășunatului și a lipsei cositului au dispărut speciile cu
valoare ridicată a biomasei (Arrhenatherum elatius, Dactylis
glomerata, Lotus corniculatus, Bromus hordeaceus, Holcus
lanatus). Covorul vegetal este compus din specii ca: Festuca
pratensis, F. arundinacea, Poa pratensis, P. trivialis, Poa bulbosa,
Agrostis stolonifera, Medicago lupulina, Trifolium pratense,
Plantago lanceolata, Taraxacum officinale, Galium palustre,
Potentilla

reptans,

Ranunculus

repens,

Juncus

inflexus,

Lysimachia nummularia, Carex hirta, Rumex crispus, Ranunculus
bulbosus,

Veronica

officinalis,

Trifolium

repens,

Rorippa

austriaca.
Specia Arrhenatherum elatium lipsește cu desăvârșire, mai mult,
nu a fost identificată în nici un coronim din sit sau împrejurimi.
Nu avem informații, anterioare acestui studiu, despre existența
speciei Arrhenatherum elatium în aceste pajiști.
De asemenea, nici alte specii indicatoare ale habitatului nu au fost
identificate:

Pastinaca

sativa,

Dactylis

glomerata,

Salvia

nemorosa, Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, Alopecurus
pratense, Trisetum flavescens.
Invazia speciilor segetale și ruderale duce la degradarea
habitatului. Astfel, au frost identificate următoarele specii:
Carduus acanthoides, Onopordum acanthium, Atriplex tatarica,
Urtica dioica, Cardaria draba.
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Tabel nr. 4534 - Matricea 11) Evaluarea stării globale de conservare a tipului
de habitat
Nefavorabilă Favorabilă
Nefavorabilă - rea
Necunoscută
inadecvată
Starea de conservare a tipului
de habitat din punct de
vedere al suprafeţei ocupateU2;
Starea de conservare a tipului
de habitat din punct de
vedere al structurii şi al
funcţiilor specifice- U2.
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7. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
7.1. Scopul Planului de Management pentru aria naturală protejată
A fost definit scopul Planului de management în sensul în care acesta reprezintă o afirmare a
unei stări viitoare ideale pentru întreagul teritoriu al ariilor naturale protejate, pe termen lung, ca
rezultat al implementării Planului de management.
Planul de management conduce în mod clar şi logic spre atingerea Scopului declarat.
Astfel, scopul unui plan de management:


captează esenţa a ceea ce reprezintă ariile naturale protejate



este clar şi succint, şi



permite tuturor celor implicaţi să împărtăşească o viziune comună, unică asupra
viitorului ariilor naturale protejate.

Scopul prezentului Plan de Management este:
Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor pentru care au fost
declarate siturile Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală
IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21
Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și ROSPA0136
Olteniţa-Ulmeni, precum și contribuirea la coerența rețelei Natura 2000 și la menținerea diversității
biologice în regiunea biogeografică continentală, în contextul dezvoltării durabile a comunităților
locale ce se găsesc pe teritoriul acestor arii naturale protejate.

7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management și activități
Obiectivele generale reprezintă ţintele ce trebuie atinse pe termen lung, în urmărirea
îndeplinirii scopului Planului de management.
Obiectivele specifice reprezintă obiectivele pe termen scurt, care contribuie la realizarea
obiectivelor generale ale Planului de management.

7.2.1 Obiective generale și specifice
Pentru siturile Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația
naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocăneşti-Dunăre (incluzând rezervația
naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălăţui, ROSPA0105 Valea Mostiştea și
ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni, au fost asociate următoarele obiective generale și specifice :
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Tabel nr. 4535 - Obiective generale și specifice ale ariilor naturale protejate
Tema
T1

Obiectiv general

Conservarea

şi OG1 Asigurarea conservării OS1.1 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSCI0131 Oltenițaspeciilor şi habitatelor pentru Mostiștea-Chiciu

managementul
biodiversităţii

Obiectiv specific

-

al care au fost declarate ariile

OS1.1.1 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Lutra lutra

speciilor şi habitatelor de naturale protejate, în sensul

OS1.1.1.1 Menținerea unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere al

interes conservativ

menținerii/atingerii stării de

efectivelor populației speciei Lutra lutra

conservare

OS1.1.1.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Lutra lutra, în sensul atingerii

acestora.

favorabilă

a

stării de conservare favorabilă a acestuia.
OS1.1.2 Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de pești Alosa
immaculata, Aspius aspius, Cobitis taenia, Eudontomyzon mariae, Gobio albipinnatus,
Gobio kessleri, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schreatzer, Pelecus cultratus,
Rhodeus sericeus amarus, Zingel streber, Zingel zingel, Umbra krameri, Misgurnus
fossilis
OS1.1.2.1 Menținerea/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor de pești din situl
Natura 2000 ROSCI0131, din punct de vedere al populațiilor speciilor.
OS1.1.2.2 Asigurarea conservării habitatului speciilor de pești din situl Natura 2000
ROSCI0131, în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a
acestuia.
OS1.1.3 Asigurarea conservării speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii stării de
conservare favorabilă a acesteia.
OS1.1.3.1 Îmbunătățirea stării de conservare a speciei Triturus dobrogicus, din punct
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de vedere al populației speciei.
OS1.1.3.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Triturus dobrogicus, în sensul
atingerii unei stări de conservare favorabilă al acestuia
OS1.1.4 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina
OS1.1.4.1 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina, din
punct de vedere al populației speciei.
OS1.1.4.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Bombina bombina, în sensul
menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei.
OS1.1.5 Atingerea stării de conservare favorabilă a speciei Hyla arborea
OS1.1.5.1 Asigurarea atingerii unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere
a efectivelor populației speciei Hyla arborea
OS1.1.5.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Hyla arborea, în sensul atingerii
stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei.
OS1.1.6 Asigurarea conservării speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării de
conservare favorabilă a acesteia.
OS1.1.6.1 Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabile a speciei Emys
orbicularis, în sensul îmbunătățirii stării de conservare a acesteia din punct de vedere
al populației speciei.
OS1.1.6.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Emys orbicularis, în sensul
menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatului speciei.
OS1.2 Asigurarea conservării speciilor din Rezerervația naturală Ostrovul Haralambie
OS1.2.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din Rezervația Ostrovul Haralambie
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(Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Phalacrocorax pygmeus, Ardea cinerea,
Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris,
Plegadis falcinellus, Anser erythropus, Anas strepera, Anas crecca, Aythya nyroca, Netta
rufina, Oxyura leucocephala, Aquila clanga, Accipiter nisus, Accipiter gentilis, Buteo
buteo, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco naumanni, Rallus
aquaticus, Gallinula chloropus, Haemantopus ostralegus, Himantopus himantopus,
Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Larus genei, Larus melanocephalus, Larus canus,
Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Sterna hirundo, Chlidonias niger, Chlidonias
leucopterus, Chlidonias hybridus, Asio otus, Athene noctua, Strix aluco, Caprimulgus
europaeus, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Upupa epops, Dendrocopos major,
Dendrocopos minor, Riparia riparia, Delichon urbica, Motacilla flava, Lanius excubitor,
Erithacus rubecula, Passer hispaniolensis, Sturnus roseus, Oriolus oriolus, Corvus
corax), în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.
OS1.2.1.1 Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de
păsări din Rezervația Ostrovul Haralambie, în sensul menținerii/îmbunătățirii stării de
conservare a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
OS1.2.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări, în sensul menținerii
stării de conservare favorabilă din punct de vedere al habitatatelor speciilor.
OS1.3 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0021 CiocăneștiDunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești)
OS1.3.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul
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atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.
OS1.3.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a
speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând
rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul îmbunătățirii/menținerii stării
de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
OS1.3.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000
ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul
Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct
de vedere al habitatelor speciilor.
OS1.4 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui
OS1.4.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055
Lacul Gălățui, în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.
OS1.4.1.1 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.
OS1.4.1.2 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.
OS1.5 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea
OS1.5.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105
Valea Mostiștea, în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.
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OS1.5.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a
speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea Mostiștea, în sensul
îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere
al populațiilor speciilor.
OS1.5.1.2 Asigurarea conservării habitatatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000
ROSPA0105 Valea Mostiștea, în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare
favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor.
OS1.6 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
OS1.6.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136
Olteniţa - Ulmeni, în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.
OS1.6.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a
speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa - Ulmeni, în sensul
îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere
al populațiilor speciilor.
OS1.6.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000
ROSPA0136 Olteniţa - Ulmeni, în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare
favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor
OS1.7 Asigurarea conservării habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 OltenițaMostiștea-Chiciu (incluzân Rezervația naturală IV.20 Ostrovul Haralambie)
OS1.7.1 Asigurarea conservării habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la
mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-Nanojuncetea, în sensul
atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
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OS1.7.1.1 Creșterea suprafeței habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la
mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-Nanojuncetea, în
sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al
suprafeței ocupate de habitat.
OS1.7.1.2 Îmbunătățirea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3130 Ape
statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau
Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
OS1.7.2 Asigurarea conservării habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip
Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a
acestuia.
OS1.7.2.1 Conservarea suprafeței habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu
vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul menținerii stării de
conservare favorabilă a acestuia din punct de vedere al suprafeței ocupate.
OS1.7.2.2 Menținerea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3150 Lacuri
eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul
asigurării stării de conservare favorabilă a acestuia.
OS1.7.3 Asigurarea conservării habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în
sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
OS1.7.3.1 Creșterea suprafeței habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în
sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al
suprafeței ocupate de acesta.
OS1.7.3.2 Îmbunătățirea structurii și funcțiunilor specifice ale habitatului 6510 Fânețe
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(Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a
acestuia.
OS1.7.4 Asigurarea conservării habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie
de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a
acestuia.
OS1.7.4.1 Creșterea suprafeței habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu
vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul atingerii stării de conservare
favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.
OS1.7.4.2 Menținerea stării de conservare favorabilă din punctual de vedere al
structurii și funcțiilor habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de
Chenopodion rubri şi Bidention.
T2

Inventarierea OG2

/evaluarea

detaliată

Asigurarea

bazei

de OS2.1 Actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată - pentru speciile și habitatele de interes

şi informații/date referitoare la conservative

monitoringul

speciile şi habitatele pentru OS2.2 Realizarea monitorizării stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes

biodiversității

care au fost declarate ariile conservativ.
naturale protejate cu scopul de
a oferi suportul necesar pentru
managementul
biodiversității

conservării
şi

evaluarea

eficienţei managementului.
T3 Administrarea şi

OG3

managementul efectiv al

managementului

Asigurarea OS3.1 Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea acestora.
eficient

al OS3.2 Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor Planului de management.
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ariilor naturale protejate şi ariilor naturale protejate cu OS3.3

Asigurarea

asigurarea durabilității

scopul menținerii stării de management.

managementului

conservare
speciilor

favorabilă
şi

habitatelor

finanțării/bugetului

necesar

pentru

implementarea

Planului

de

a OS3.4 Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariilor naturale
de protejate.

interes conservativ.

OS3.5 Monitorizarea implementării Planului de management
OS3.6 Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/ managementul ariilor
naturale protejate

T4 Comunicare, educație

OG4 Creşterea nivelului de OS4.1 Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea

ecologică şi

conştientizare/

conştientizarea publicului

cunoştinţelor

îmbunătățirea publicului.
şi

schimbarea OS4.2 Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.

atitudinii şi comportamentului,
pentru grupurile interesate care
au impact asupra conservării
biodiversităţii.
T5 Utilizarea durabilă a

OG5

Promovarea

utilizării OS5.1 Promovarea utilizării durabile a resurselor de apă

resurselor naturale ale

durabile a resurselor naturale, OS5.2 Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere

sitului

ce asigură suportul pentru OS5.3 Promovarea utilizării durabile a pajiştilor - păşuni, fâneţe.
speciile și habitatele de interes OS5.4 Promovarea utilizării durabile a terenurilor agricole.
conservativ

OS5.5 Promovarea unei dezvoltări urbane durabile a localităților aflate pe teritoriul sau în
vecinătatea ariilor naturale protejate.
OS5.6 Promovarea realizării și comercializării de produse tradiționale, etichetate cu siglele
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ariilor naturale protejate.
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7.2.2

Măsuri de management
Măsurile de conservare și management reprezintă totalitatea demersurilor/acțiunilor întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor specifice. Au

fost propuse, pentru a fi dezbătute, o serie de măsuri de conservare/management necesare îndeplinirii obiectivelor specifice ale Planului de
management, care sunt prezentate în continuare.
Tabel nr. 4536 - Măsuri de management pentru ariile naturale protejate din Planul de management
OG1 Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, în sensul menținerii/atingerii stării de
conservare favorabilă a acestora.
OS1.1 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu
OS1.1.1 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Lutra lutra
OS1.1.1.1 Menținerea unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere al efectivelor populației speciei Lutra lutra
Cod MM

Impact P/A Măsura de management

Descriere

1.1.1.1.1

A07

Realizarea monitorizării (conform

Este necesară monitorizarea populației speciei în sit pentru identificarea

D01.02

protocolului de monitorizare)

schimbărilor în ceea ce privește starea populației și pentru obținerea de informații

D03.01.02

pentru specia Lutra lutra în sit

în legătură cu răspunsul populației speciei la acțiunile de management în vederea

F02.01.01

adaptării măsurilor de conservare. În planificarea monitorizării au fost incluse

J01.01

locații cu presiuni/amenințări din fiecare categorie.

J02.06
J03.02
K01.01
K03.06
1.1.1.1.2

K01.01

Plantarea de pâlcuri de arbori pe

Selecția speciilor ce urmează a fi plantate va avea în vedere tipurile de habitat

K03.06

malul ecosistemelor acvatice (râuri,

ripariene utilizate de vidră:
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pârâuri).

-Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia
-Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba

1.1.1.1.3

A07

Implicarea unor

Pentru un bun management al speciei Lutra lutra și implemntarea unor măsuri de

D01.02

instituţii/organizaţii partenere

conservare pe o lungă durată de timp, este recomandată implicarea factorilor

D03.01.02

pentru realizarea unui management

interesați în managementul acestei specii precum: Asociații de pescari,

F02.01.01

participativ al speciei Lutra lutra

Administratori ai fondurilor de vânătoare, Administrații locale, Asociații agricole,

J01.01

etc.

J02.06
J03.02
K01.01
K03.06
1.1.1.1.4

D01.02

Acordarea de avize

Proiectele, planurile și activitățile ce au un anumit impact asupra speciei vidră

D03.01.02

(negative/pozitive) pentru

trebuiesc avizate de către administratorul ariei protejate, astfel încât starea de

F02.01.01

proiectele şi planurile/ programele

conservare a speciei să tindă și să se mențină favorabilă.

J01.01

ce se realizează pe teritoriul ariei

J02.06

naturale protejate și care au un

J03.02

impact (negativ/pozitiv) asupra
populației de vidră.

1.1.1.1.5

A07

Realizarea de materiale informative

Materialele informative sunt importante în campania de conștientizare, ele fiind

D01.02

referitoare la specia Lutra lutra

adaptate publicului vizat, atât copii, localnici, administrație locală, dar și oameni

D03.01.02

pentru comunitatea locală (broşuri,

de știință și conservaționiști.
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F02.01.01

pliante, postere, cărţi şi alte

J01.01

modalităţi de informare)

J02.06
J03.02
K01.01
K03.06
1.1.1.1.6

A07

Actualizarea site-ului web al ariei

Spațiul virtual a devenit una dintre cele mai importante medii de informare, astfel

D01.02

naturale protejate cu informații

este necesară actualizarea informațiilor privitoare la specia Lutra lutra și presiunile

D03.01.02

privitoare la specia Lutra lutra și

și amenințările la adresa acesteia pe website-ul ariei protejate.

F02.01.01

presiunile și amenințările la adresa

J01.01

acesteia

J02.06
J03.02
K01.01
K03.06
1.1.1.1.7

A07

Realizarea şi difuzarea unui film

Filmul documentar este o metodă foarte accesibilă și cuprinzătoare de informare a

D01.02

documentar cu privire la vidră în

publicului, documentarul ce va avea un scenariu cuprinzător, dar în același timp va

D03.01.02

cadrul ariei naturale protejate și

surprinde esența vieții vidrelor din aria protejată.

F02.01.01

presiunile și amenințările la adresa

J01.01

acesteia.

J02.06
J03.02
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K01.01
K03.06
1.1.1.1.8

A07

Realizarea unor trasee de

Traseele tematice au o valoare educațională aparte, ele implică persoanele ce le

D01.02

interpretare a valorilor naturale ale

parcurg la o experiență unică și la un proces de învățare interactiv prin care

D03.01.02

ariei naturale protejate, aici

participanții și-l vor amintii ușor. Ele sunt importante atât pentru conștientizare,

F02.01.01

incluzând și specia vidră și

cât și pentru dezvoltarea turistică a ariei protejate, aceste activități îmbinându-se

J01.01

amenințările la adresa acesteia.

perfect.

J02.06

Interzicerea distrugerii, arderii și

Vegetația ierboasă și lemnoasă situate în apropierea corpurilor de apă este foarte

J03.02

tăierii vegetaţiei ierboase și

importantă pentru supraviețuirea speciei Lutra lutra, deoarece vegetația ripariană

K01.01

lemnoase ripariene din interiorul și

reprezintă zonă de adăpost și de hrănire pentru specie în interiorul sitului Natura

K03.06

în vecinătatea (100 m) habitatelor

2000.

J02.06
J03.02
K01.01
K03.06
1.1.1.1.9

frecventate de Lutra lutra.
1.1.1.1.10

1.1.1.1.11

A07

Interzicerea folosirii tratamentelor

Substanțele chimice utilizate pentru combaterea dăunătorilor culturilor agricole și

J03.02

chimice în interiorul și în

forestiere pot avea un impact negative major asupra speciei Lutra lutra, deoarece

vecinătatea (100 m) habitatelor

acesta este un prădător de top, astfel aceste substanțe chimice se pot bioacumula în

frecventate de Lutra lutra.

organismal vidrei, cauzându-i probleme de sănătate sau chiar decesul.

K03.06

Controlul prădătorilor nespecifici

Prezența câinilor hoinari în habitatele ocupate de vidră au un impact negativ

J03.02

(câini hoinari) și limitarea

asupra populației de vidră din sit. Câinii hoinari sunt atât prădători, cât și vectori
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numărului câinilor de pază/turmă

de transmisie a bolilor pentru populația de vidră. Administratorii fondurilor de
management cinegetic și administrațiile locale vor fi sprijiniți în activitatea de
eliminare a câinilor hoinari din zona habitatelor utilizate de vidră.
Proprietarii de câini de pază/turmă vor respecta condițiile legale privind numărul
câinilor de pază și echiparea corespunzătoare a acestora cu jujeu.

1.1.1.1.12

1.1.1.1.13

F02.01.01

Utilizarea unor mijloace inofensive

Recomandăm utilizarea sistemelor de protecție al fermelor piscicole bazate pe gard

J03.02

de protecţie împotriva vidrei în

electric sau garduri din plasă îngropată în pământ cel puțin 30 de cm.

K03.06

cazul prădării fermelor piscicole.

F02.01.01

Se interzice orice formă de

Legislația cinegetică din Romania (Legea 407/2006, Legea 197/2007, Legea

J03.02

recoltare, capturare, ucidere,

215/2008, și OUG 102/2010) impune o protecție strictă pentru specia vidră.

distrugere sau vătămare a
exemplarelor aflate în mediul lor
natural, în oricare dintre stadiile
ciclului lor biologic.
1.1.1.1.14

K03.06

Se interzice deţinerea, transportul,

Valoarea despăgubirii conform Legii 407/2006 și Legii 197/2007, în cazul

F02.01.01

comerţul sau schimburile în orice

braconării unui exemplar de vidră este de 2 000 de euro.

scop ale exemplarelor luate din
natură, în oricare dintre stadiile
ciclului lor biologic, cu excepția
cercetării științifice autorizate.
1.1.1.1.15

F02.01.01

Interzicerea utilizării uneltelor de

Pescuitul cu taliene și vintire cauzează decesul speciei Lutra lutra prin înec, odată

pescuit neautorizate și adaptarea

ce a fost capturarată în plase. Capcanele de pești reprezintă o atracție pentru
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uneltelor de pescuit, astfel încât să

indivizii de vidră din pricina cantităților mari de pește captive în aceste plase.

nu pună în pericol exemplare ale

Uneltele de pescuit autorizate necesită mici adaptări pentru a permite ieșirea

speciei Lutra lutra.

exemplarelor de vidră captive.
Pentru combaterea braconajului piscicol utilizând unelte de pescuit neautorizate
(plase monofilament, curent electric etc.) ce afectează populația de vidră sunt
necesare controale specific desfășurate de organele de control abilitate.

OS1.1.1.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Lutra lutra, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
1.1.1.2.1

A07

Monitorizarea calității și mărimii

Este necesară monitorizarea calității și mărimii habitatului speciei în sit pentru

D01.02

habitatului speciei în sit

identificarea schimbărilor în ceea ce privește starea acestuia în vederea adaptării

D03.01.02

măsurilor de management.

F02.01.01
J01.01
J02.06
J03.02
K01.01
K03.06
1.1.1.2.2

D01.02

Controlul şi monitorizarea atentă a

Construcția de hidrocentrale sau a altor obiective pot reprezenta obstacole ce

D03.01.02

construcţiilor de obiective de

fragmentează habitatele ocupate de vidre, de aceea trebuie acordată o atenție

J03.02

infrastructură care pot duce la

deosebită.

fragmentarea habitatului speciei.
1.1.1.2.3

D01.02

Reabilitarea sau modernizarea

Drumurile ce fragmentează habitatele ocupate de vidră pot reprezenta un pericol,

J03.02

oricărei infrastructuri de transport

prin generarea de coliziuni între vidre și autovehicule, de aceea aceste zone
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linear (drumuri de orice fel), sau

trebuiesc monitorizate și luate măsuri de înlăturare a riscului de coliziune.

construcţia de infrastructură nouă

Aceste lucrări vor fi permise doar în cazul în care aceste infrastructuri prezintă o

de acest tip se poate efectua doar cu accesul pentru specia vidră în zonele de migrare. Această trecere va fi asigurată
acordul prealabil al administraţiei

prin implementarea măsurilor specifice de prevenire a fragmentării habitatelor

sitului.

speciei: poduri, tuneluri, structuri speciale de treceri, garduri de protecţie şi
ghidare, etc.

1.1.1.2.4

D03.01.02

Interzicerea tăierii arborilor de pe

Suprafețele forestiere ce sunt situate pe malurile apelor sunt deosebit de

J03.02

malul apelor. Excepţii sunt permise

importante pentru vidră, se recomandă a nu se intervenii în aceste zone pentru a se

K01.01

doar în cazul activităţilor de

păstra caracteristicile pădurii ripariene, chiar și în cazul în care nu avem

reconstrucţie ecologică a

certitudinea prezenței speciei Lutra lutra.

habitatelor sau de eliminare a unor
specii invasive de arbori sau
arbuști, realizate cu acordul scris şi
avizul administratorilor sitului.
1.1.1.2.5

D03.01.02

Interzicerea lucrărilor de

Regularizarea malurilor poate duce la distrugerea sau/și degradarea habitatului

J03.02

regularizare a malurilor sau a altor

ocupat de vidră, dar și a locurilor de odihnă și vizuinelor.

lucrării hidrotehnice care modifică
cursurile de apă (doar cu anumite
excepţii, precum cazul alunecărilor)
şi nu se vor întreprinde alte măsuri
specifice de regularizare, cu
excepţia zonelor locuite, dacă nu
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există alte alternative, în scopul
asigurării integrităţii vizuinelor,
siturilor de reproducere și odihnă
ale speciei Lutra lutra
1.1.1.2.6

D01.02

Nu se vor construi drumuri

Drumurile construite în albia minoră a râului impune un ritm al prezenței umane

D03.01.02

forestiere sau publice în albia

ridicat și circularea cu viteză, activități ce degradează calitatea habitatului și

J02.06

minoră a cursurilor de apă.

fragmentează habitatele ocupate de vidră.

D01.02

Nu se va circula cu autovehicule de

Circulația cu vehicule în habitatele ripariene utilizate de vidră reprezintă un

J03.02

orice tip în albia cursurilor de apă şi inconvenient major, prin perturbarea activităților zilnice necesare ale vidrei și

J03.02
1.1.1.2.7

1.1.1.2.8

a altor zone umede din sit.

constituie o sursă de degradare a habitatelor.

D03.01.02

Interzicerea lucrărilor/proiectelor

Scăderea debitului râului are drept consecință și scăderea potențialului trofic

J02.06

care duc la scăderea debitului (de

pentru vidră, prin scăderea cantităților de ihtiofaună.

J03.02

exemplu prin captare) sau la variații
de debit

1.1.1.2.9

J03.02

Realizarea unor vizuine artificiale

Vizuinele de vidră artificiale vor fi construite utilizând trunchiuri de copaci,

pentru specia vidră pe malurile

așezați pe mal, astfel încât vor forma galerii. Aceștia vor fi acoperiți cu vegetație,

unde vegetația ripariană lipsește

crengi și pământ, vizuina va prezenta două căi de acces, una aeriană și una

sau unde nu există posibilitatea

subacvatică.

amenajării de vizuine pe baza unei
alte structuri.
OS1.1.2 Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de pești Alosa immaculata, Aspius aspius, Cobitis taenia, Eudontomyzon
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mariae, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schreatzer, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus,
Zingel streber, Zingel zingel, Umbra krameri, Misgurnus fossilis
OS1.1.2.1 Menținerea/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor de pești din situl Natura 2000 ROSCI0131, din punct de vedere al
populațiilor speciilor.
1.1.2.1.1

A04.01.05

Desemnarea zonelor/secțiunilor de

Specii țintă: toate speciile de pești.

A08.

intrare în apă/adăpătoare a

Activități: Intrarea animalelor în apă se poate permite numai pe suprafețe

J03.01

animalelor domestice

desemnate și numai în anumite zone. Pentru acest lucru în amenajamentele
pastorale trebuie trecute prevederi în acest sens, iar zonele/secțiunile de intrare în
apă/adăpătoare a animalelor domestice trebuie desemnate.
Măsuri restrictive: nu se poate intra în albia apelor curgătoare sau stătătoare pe
secțiunile naturale/seminaturale pe tot parcursul primăverii. Pe parcursul verii și a
toamnei doar în zonele desemnate se poate intra în ape. O alternativă ar fi
desemnarea acelor zone unde NU se poate intra în albia apelor.
Rezultat: fiecare pășune va avea un loc/ mai multe locuri unde animalele pot intra
în apă pentru adăpare sau fiecare pășune va avea un loc/ mai multe locuri unde
animalele nu pot intra în apă pentru adăpare.
Zona de reglementare: canalul între Iezerul Mostiștea și Dunăre, fluviul Dunărea.

1.1.2.1.2

F02.01.01
F02.01.02

Combaterea braconajului

Specii țintă: toate
Având în vedere informațiile provenite de la localnicii din zonă și datele colectate
direct din teren, reiese faptul că braconajul este un pericol care afectează negativ
ihtiofauna din zonă.
Măsuri restrictive: cursurile de apă trebuie monitorizate frecvent de personalul
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administratorului atât ziua, cât și noaptea. Dacă este posibil, este indicată
efectuarea controalelor împreună cu jandarmeria.
Alte măsuri: conștintizare, promovare.
1.1.2.1.3

A07

Interzicerea introducerii speciilor

Specii țintă: toate

F01.01

invazive alohtone în sistemul

Specii introduse și invazive din sit cu impact asupra speciilor autohtone: Carassius

I01

hidrografic al sitului.

gibelio, Pseudorasbora parva, Lepomis gibbosus, Hypophthalmichthys nobilis,

Eliminarea speciilor invazive

Hypophthalmichthys molitrix,

existente. Monitorizarea

Ameiurus nebulosus, Perccottus glenii, Gambusia holbrooki. Pe lângă acestea,

activităților piscicole.

toate speciile alohtone care au șanse să fie introduse în zonă.

Ctenopharyngodon idella, Ameiurus melas,

Măsuri restrictive: interzicerea introducerii speciilor alohtone/invazive în sistemul
hidrografic al sitului.
Activități: Speciile invazive reprezintă competiție de hrană, habitat și pentru
zonele de reproducere. În habitatele cu apă stătătoare se poate încerca eradicarea
speciilor invazive prin amplasarea unor vârșe sau eventual prin popularea acestori
bălți/lacuri cu știucă (Esox lucius) sau prin capturarea speciilor invazive cu
ajutorul electronarcozei. Niciuna dintre aceste intervenții nu va duce la eliminarea
totală a speciilor invazive, dar poate ajuta la ținerea sub control a acestora.
Eliminarea lor periodică prin utilizarea electronarcozei. Încurajarea pescarilor de a
pescui aceste specii, fără a le elibera. Înterzicerea folosirii acestor specii ca
momelă vie pentru a preveni răspândirea lor. Interzicerea amenajării de noi bălți
pentru piscicultură intensivă.
Monitorizarea activității de piscicultură pentru depistarea introducerii speciilor
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alohtone, mai ales a celor invazive.
Exemplarele aparținând speciilor invazive care au fost capturate în timpul
pescuitului sportiv, nu se vor elibera.
1.1.2.1.4

A07

Desemnarea zonelor tampon și

Specii țintă: toate

A08

monitorizarea folosirii produselor

Ideal ar fi crearea unei zone de tampon de câteva sute de metri pe malul râurilor,

chimice în activitățile agricole din

unde nu se vor utiliza substanțe chimice (insecticide, pesticide, îngrășăminte

aceste zone.

chimice etc.). Aceasta este posibilă doar în cazul în care se plătesc compensații
pentru proprietarii acestor terenuri.

1.1.2.1.5

A07

Sancționarea poluatorului conform

Specii țintă: toate

E03.01

legislației în vigoare.

Activități: Poluatorul trebuie sancționat conform legilor în vigoare și trebuie să

F01.01

suporte costurile de reabilitare. Cei care aruncă/depozitează deșeurile în habitate
naturale se pot depista pe parcursul patrulărilor regulate de către rangerii
administrației. Este nevoie de promovare, conștientizare și indicatoare pentru
turiști, dar și pentru localnici.
Măsuri restrictive: Se va interzice deversarea apelor menajere/uzate şi/sau
industriale în râuri. Trebuie încurajată punerea în funcțiune a rețelelor de
canalizare. Trebuie încurajată agricultura ecologică. Este indicată restricționarea
utilizării insecticidelor/pesticidelor pe terenurile

agricole din

vecinătatea

habitatelor acvatice naturale.
Zona de reglementare: Pe întreaga suprafață a apelor curgătoare din aria sitului.
OS1.1.2.2 Asigurarea conservării habitatului speciilor de pești din situl Natura 2000 ROSCI0131, în sensul atingerii/menținerii unei stări
de conservare favorabilă a acestuia.
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1.1.2.2.1

1.1.2.2.2

1.1.2.2.3

F01.01

Interzicerea creării obstacolelor mai Specii țintă: toate

J02.02.01

înalte de 18-20 cm.

Măsuri restrictive: Se va interzice crearea obstacolelor mai înalte de 18-20 cm în

J02.06.05

Interzicerea activităților de captare

calea deplasării speciilor de pești.

J02.12.02

a apei și amenajărilor albiilor

Zona de reglementare: pe tot parcursul apelor curgătoare din zonă.

J03.01

apelor curgătoare.

J02.04.02

Interzicerea lucrărilor de amenajare

Atunci când astfel de lucrări se impun, beneficiind de avizul Administrației

J02.12.02

a cursurilor râurilor, de genul

bazinale și a administratorului ariei, se vor face ţinând cont de perioada de

J03.01

taluzare a malurilor, devieri ale

prohibiţie, migrare şi predezvoltare a specilor de peşti pentru care aria a fost

J02.12.02

albiilor râurilor și altele asemenea.

desemnată sit de importanță comunitară. Ulterior, imediat după finalizarea unor

Trebuie interzisă construirea

astfel de lucrări, se impune restaurarea porțiunilor de râu/pârâu neamenajat din

caselor sau a altor obiective de

aval și amonte de lucrare, prin refacere ecologică.

interes personal în imediata

Activitățile de amenajare a albiei râurilor, în cazul în care nu se desfășoară cu aviz,

vacinătate a cursurilor de apă.

pot fi prevenite prin patrulări/controale de către personalul de teren al ariei.

J02

Interzicerea lucrărilor de

Specii țintă: toate.

J03.01

amenajare. Restaurare ecologică.

Activitatea, în cazul în care nu se desfășoară cu aviz, poate să fie prevenită prin

F01.01

patrulări/controale de către rangerii ariei.
Restaurarea ecologică a secțiunilor de canal/fluviu amenajat și restabilirea
conectivității cu lunca inundabilă/lunca Dunării, acolo unde este cazul.
Măsuri restrictive: lucrările de amenajare trebuie interzise în interiorul și în
imediata vecinătate a ariei protejate. Trebuie interzisă construirea caselor sau a
clădirilor de orice fel în imediata vecinătate a râurilor/apelor curgătoare (în albia
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majoră) și a tuturor lucrărilor din albiile minore a râurilor/apelor curgătoare.
Trebuie menținute malurile și albiile naturale/seminaturale încă existente.
Zona de desfășurare: Este un fenomen general în zona țintă. Trebuie pus mai mult
accent pe prevenirea acestor lucrări în viitor.
1.1.2.2.4

K01.03

Reglementarea activităților de

Specii țintă: toate

J02.12.02

regularizare, desecare

Activități: regularizările trebuie reglementate în așa fel încăt în urma lor debitul

J02.06.05

apelor curgătoare și stătătoare să nu scadă, iar conectivitatea în albia apelor

J03.01

curgătoare și stătătoare să fie permanentă pe tot parcursul anului.
Măsuri restrictive: interzicerea regularizării cursurilor de apă (canal și Dunăre) și a
extragerii apei din albia minoră.
Zona de reglementare: canalul principal între Iezerul Mostiștea și Dunărea,
Dunărea.

1.1.2.2.5

J03.01

Interzicerea defrișării, cu/fară

Specii țintă: Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Misgurnus fossilis, Rhodeus

A04.01.05

replantare

amarus, Umbra krameri
Interzicerea defrișării vegetației lemnoase de pe malul Dunării.
Replantarea zonei defrișată de pe malul Dunării.

OS1.1.3 Asigurarea conservării speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia.
OS1.1.3.1 Îmbunătățirea stării de conservare a speciei Triturus dobrogicus, din punct de vedere al populației speciei.
1.1.3.1.1

B06

Monitorizarea impactului cultivării

Este necesară o monitorizare continuă a impactului pe care îl are pășunatul, dacă

H01.05.

și a pășunatului asupra specie.

exemplarele de amfibieni sunt ucise prin strivire de către utilaje agricole sau prin
intoxicare cu pesticide. În caz că se observă asemenea fenomene se vor lua măsuri
de reducere a impactului lor (eșalonarea a lucrărilor așa încât să se evite pe cât
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posibil perioada de reproducere a amfibienilor; ocolirea punctelor unde utilajele
pot cauza mortalitate direct; reducerea aplicării pesticidelor în zonele unde ar
putea afecta populațiile de amfibieni)
1.1.3.1.2

B02

Monitorizarea impactului

Este necesară o monitorizare continua a impactului pe care îl au aceste activități,

B02.01

activităților de gestionare a

de pildă accesul utilajelor, tractarea de bușteni etc. Dacă se constată că ele produc

B02.01.02

pădurilor/plantațiilor asupra speciei

mortalitate sau perturbă reproducerea, se vor lua măsuri de reducere a impactului

B06

(eșalonarea, în accord cu organele de gestiune a fondului forestier, a lucrărilor așa
încât să se evite pe cât posibil perioada de reproducere a amfibienilor; ocolirea
punctelor unde tractarea buștenilor sau utilajele pot cauza mortalitate direct).

1.1.3.1.3

H01.05.

Reglementarea depozitării

H05.01.

deșeurilor, cu stoparea depozitării
deșeurilor în habitatele naturale

1.1.3.1.4

Trebuie prevăzută, conform legislației în vigoare, depozitarea/înlăturarea
deșeurilor așa încât să nu afecteze apele de suprafață, habitatele naturale.

E03.01

Asanarea spațiilor afectate de

Trebuie organizată îndepărtarea deșeurilor din numeroase zone afectate – cu grijă

H05.01.

depozitarea deșeurilor.

însă spre a nu afecta populațiile de amfibieni (ex. a nu se perturba reproducerea,
folosi utilaje sau plase care să antreneze amfibieni odată cu deșeurile, etc.)

1.1.3.1.5

1.1.3.1.6

H01.05.

Monitorizarea poluării apelor de

Se va face împreună cu autoritățile în drept. Detectarea de surse de poluare și/sau

H05.01.

suprafață

de valori crescute ale elementelor poluante trebuie să fie urmată de acțiuni în

J02.

scopul reducerii impactului (depistarea sursei, aplicarea de măsuri pentru

J02.12.02

reducerea aportului de elemente poluante în ape, în funcție de natura lor).

I01

Monitorizarea impactului speciilor

Este necesară o monitorizare continua a prezenței, tipului și impactului speciilor

invazive alogene asupra speciei

alogene. Dacă se constată un impact negativ, se vor lua măsuri de combatere a
speciilor alogene (în măsura posibilităților) sau de creare a unui habitat-refugiu
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unde să se poată reproduce amfibienii fără acces pentru speciile alogene (d. ex.
pentru amfibieni, bălți artificiale, izolate de apele Dunării, unde să nu poată
pătrunde pești invazivi precum Perccottus glenii).
1.1.3.1.7

J02.

Asigurarea unui impact redus la

Se va face de comun accord cu organismele de gestionare a resursei acvatice. Se

J02.12.02

lucrările de întreținere și

poate reduce impactul planificând lucrările în perioade în care amfibienii nu se află

construcție de instalații hidraulice,

în habitatele/punctele afectate, utilizând (dacă este cazul) tehnici mai puțin

diguri etc.

vătămătoare (d. ex. la decolmatare, împrăștierea noroiului extras în strat uniform,
nu depozitarea ca movilă, ca să permit eventualilor amfibieni antrenați să iasă
înaintea solidificării depozitului).

1.1.3.1.8

D01.02

Limitarea traficului și a vitezei de

Asfaltarea unor drumuri din aria naturală protejată va duce la creșterea accidentării

deplasare a autovehiculelor

speciilor de amfibieni și reptile. În cazul acestor investiții în vecinătatea habitatelor
acvatice, propunem amplasarea unor limitatoare de viteză, denivelări, orice
structuri folosite pentru a încetini viteza autovehiculelor permanent sau temporar
în perioada de reproducere (martie-iunie) și a unor indicatoare speciale de
atenționare a șoferilor cu privire la prezența amfibienilor. Se recomandă realizarea
de vizite la începutul primăverii pentru a se observa impactul autovehiculelor
asupra populațiilor din punctele de observație. În cazul unei mortalități ridicate a
adulților se recomandă limitarea traficului auto și creșterea nivelului de informare
al localnicilor față de necesitățile speciei.

1.1.3.1.9

D01.02

Stoparea sau limitarea accesului

Asfaltarea unor drumuri din aria naturală protejată va duce la creșterea accidentării

J02.

speciilor pe carosabil

speciilor de amfibieni. În cazul acestor investiții propunem stoparea sau limitarea

J02.12.02

accesului acestor specii pe carosabil prin amplasarea unor garduri, realizarea unor
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subtraversări sau orice alte structuri ce vor ajuta deplasarea în siguranță a speciilor,
permanent sau temporar în perioada de reproducere (martie-iunie).
OS1.1.3.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii unei stări de conservare favorabilă al acestuia
1.1.3.2.1

B06

Monitorizarea impactului

Este necesară o monitorizare continua a impactului pe care îl are pășunatul, dacă

H01.05.

pășunatului asupra habitatului

adăpatul vitelor perturbă major habitatul amfibienilor în sau lângă bazinele

speciei

acvatice (tulburat cu copite, poluat masiv cu dejecții, distrugerea vegetației ce
asigură protecție amfibienilor etc). În caz că se observă asemenea fenomene se vor
lua măsuri de reducere a impactului lor (limitarea zonelor de adăpare în habitate
naturale, crearea de adăpători artificiale care să reducă impactul asupra habitatelor
amfibienilor, crearea unor puncte de refugiu – în cele mai importante locuri de
reproducere a amfibienilor – unde să nu se adape animalele domestice; etc.), după
necesități).

1.1.3.2.2

B02

Monitorizarea impactului

Este necesară o monitorizare continuă a impactului pe care îl au aceste activități,

B02.01

activităților de gestionare a

de pildă accesul utilajelor, tractarea de bușteni etc. Dacă se constată că ele perturb

B02.01.02

pădurilor/plantațiilor asupra

habitatul amfibienilor (d. ex. tractarea de bușteni răscolește/distruge mici bălți de

habitatului

reproducere; tăierea masivelor forestiere expune bălțile la soare, ducând la uscarea
lor mai rapidă), se vor lua măsuri de reducere a impactului (eșalonarea, în accord
cu organele de gestiune a fondului forestier, a lucrărilor așa încât să se evite pe cât
posibil perioada de reproducere a amfibienilor; ocolirea punctelor unde tractarea
buștenilor sau utilajele pot cauza mortalitate direct; păstrarea unor arbori care să
umbrească bălțile).

1.1.3.2.3

D01.02

Evaluarea impactului construcției

Este necesară o evaluare a impactului constucției unor noi căi de acces, dacă este
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J02.12.02

de noi căi de acces

cazul de așa ceva; trebuie urmărit dacă ele distrug sau fragmentează habitatul
amfibienilor, iar dacă da, se vor lua măsuri de reducere a impactului (ocolirea
punctelor critice; amplasare de garduri, executare de subtraversări care să permit
comunicarea între subpopulații).

1.1.3.2.4

1.1.3.2.5

1.1.3.2.6

B02

Crearea de habitate artificiale

B06

artificiale – bazine acvatice unde să se poată reproduce, eventual suplimentate

J02.

artificial cu apă, pentru a preîntâmpina secarea habitatelor de reproducere în anii

M01.02

secetoși, sau antrenarea amfibienilor la inundații.

E03.01

Reglementarea depozitării

Trebuie prevăzută, conform legislației în vigoare, depozitarea/înlăturarea

H01.05.

deșeurilor, cu stoparea depozitării

deșeurilor așa încât să nu afecteze apele de suprafață, habitatele naturale.

H05.01.

deșeurilor în habitatele naturale

E03.01

Asanarea spațiilor afectate de

Trebuie organizată îndepărtarea deșeurilor din numeroase zone afectate – cu grijă

H01.05.

depozitarea deșeurilor.

însă spre a nu afecta habitatul amfibienilor (d. ex. a nu se tracta deșeurile cu plase

H05.01.
1.1.3.2.7

Se pot suplimenta populațiile de amfibieni prin excavarea unor habitate

H01.05.

sau utilaje care să distrugă vegetația, etc.)
Monitorizarea poluării apelor de

Se va face împreună cu autoritățile în drept. Detectarea de surse de poluare și/sau

suprafață

de valori crescute ale elementelor poluante trebuie să fie urmată de acțiuni în
scopul reducerii impactului (depistarea sursei, aplicarea de măsuri pentru
reducerea aportului de elemente poluante în ape, în funcție de natura lor)

1.1.3.2.8

I01

Monitorizarea impactului speciilor

Este necesară o monitorizare continua a prezenței, tipului și impactului speciilor

invazive alogene asupra habitatului

alogene. Dacă se constată un impact negativ (d. ex. acoperirea completă a bălților
de reproducere cu Amorpha), se vor lua măsuri de combatere a speciilor alogene
(în măsura posibilităților) sau de creare a unui habitat-refugiu unde să se poată
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reproduce amfibienii fără acces pentru speciile alogene (d. ex. bălți menținute
artificial fără Amorpha).
1.1.3.2.9

J02.

Asigurarea unui impact redus la

Se va face de comun accord cu organismele de gestionare a resursei acvatice. Se

J02.12.02

lucrările de întreținere și

poate reduce impactul executând lucrările în așa încât să se evite sau, dacă este

construcție de instalații hidraulice,

cazul, să se reconstruiască habitatele amfibienilor în zonele afectate.

diguri etc.
OS1.1.4 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina
OS1.1.4.1 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina, din punct de vedere al populației speciei.
1.1.4.1.1

B02

Monitorizarea impactului

Este necesară o monitorizare continua a impactului pe care îl au aceste activități,

B02.01

activităților de gestionare a

de pildă accesul utilajelor, tractarea de bușteni etc. Dacă se constată că ele produc

B02.01.02

pădurilor/plantațiilor asupra speciei

mortalitate sau perturbă reproducerea, se vor lua măsuri de reducere a impactului

B06

(eșalonarea, în accord cu organele de gestiune a fondului forestier, a lucrărilor așa
încât să se evite pe cât posibil perioada de reproducere a amfibienilor; ocolirea
punctelor unde tractarea buștenilor sau utilajele pot cauza mortalitate direct).

1.1.4.1.2

H01.05.

Reglementarea depozitării

H05.01.

deșeurilor, cu stoparea depozitării
deșeurilor în habitatele naturale

1.1.4.1.3

Trebuie prevăzută, conform legislației în vigoare, depozitarea/înlăturarea
deșeurilor așa încât să nu afecteze apele de suprafață, habitatele naturale.

E03.01

Asanarea spațiilor afectate de

Trebuie organizată îndepărtarea deșeurilor din numeroase zone afectate – cu grijă

H05.01.

depozitarea deșeurilor.

însă spre a nu afecta populațiile de amfibieni (d. ex. a nu se perturba reproducerea,
folosi utilaje sau plase care să antreneze amfibieni odată cu deșeurile, etc.)

1.1.4.1.4

H01.05.

Monitorizarea poluării apelor de

Se va face împreună cu autoritățile în drept. Detectarea de surse de poluare și/sau

H05.01.

suprafață

de valori crescute ale elementelor poluante trebuie să fie urmată de acțiuni în
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1.1.4.1.5

J02.

scopul reducerii impactului (depistarea sursei, aplicarea de măsuri pentru

J02.12.02

reducerea aportului de elemente poluante în ape, în funcție de natura lor)

I01

Monitorizarea impactului speciilor

Este necesară o monitorizare continua a prezenței, tipului și impactului speciilor

invazive alogene asupra speciei

alogene. Dacă se constată un impact negativ, se vor lua măsuri de combatere a
speciilor alogene (în măsura posibilităților) sau de creare a unui habitat-refugiu
unde să se poată reproduce amfibienii fără acces pentru speciile alogene (d. ex.
pentru amfibieni, bălți artificiale, izolate de apele Dunării, unde să nu poată
pătrunde pești invazivi precum Perccottus glenii).

1.1.4.1.6

D01.02

Limitarea traficului și a vitezei de

Asfaltarea unor drumuri din aria naturală protejată va duce la creșterea posibilității

deplasare a autovehiculelor

accidentării speciilor de amfibieni și reptile. În cazul acestor investiții în
vecinătatea habitatelor acvatice, propunem amplasarea unor limitatoare de viteză,
denivelări, orice structuri folosite pentru a încetini viteza autovehiculelor
permanent sau temporar în perioada de reproducere (martie-iunie) și a unor
indicatoare speciale de atenționare a șoferilor cu privire la prezența amfibienilor.
Se recomandă realizarea de vizite la începutul primăverii pentru a se observa
impactul autovehiculelor asupra populațiilor din punctele de observație. În cazul
unei mortalități ridicate a adulților se recomandă limitarea traficului auto și
creșterea nivelului de informare al localnicilor față de necesitățile speciei.

1.1.4.1.7

D01.02

Stoparea sau limitarea accesului

Asfaltarea unor drumuri din aria naturală protejată va duce la creșterea accidentării

J02.

speciilor pe carosabil

speciilor de amfibieni. În cazul acestor investiții propunem stoparea sau limitarea

J02.12.02

accesului acestor specii pe carosabil prin amplasarea unor garduri, realizarea unor
subtraversări sau orice alte structuri ce vor ajuta deplasarea în siguranță a speciilor,
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permanent sau temporar în perioada de reproducere (martie-iunie).
OS1.1.4.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Bombina bombina, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de
vedere al habitatului speciei.
1.1.4.2.1

B02

Monitorizarea impactului

Este necesară o monitorizare continua a impactului pe care îl au aceste activități,

B02.01

activităților de gestionare a

de pildă accesul utilajelor, tractarea de bușteni etc. Dacă se constată că ele perturb

B02.01.02

pădurilor/plantațiilor și a

habitatul amfibienilor (d. ex. tractarea de bușteni răscolește/distruge mici bălți de

pășunatului asupra habitatului

reproducere; tăierea masivelor forestiere expune bălțile la soare, ducând la uscarea

speciei

lor mai rapidă), se vor lua măsuri de reducere a impactului (eșalonarea, în accord
cu organele de gestiune a fondului forestier, a lucrărilor așa încât să se evite pe cât
posibil perioada de reproducere a amfibienilor; ocolirea punctelor unde tractarea
buștenilor sau utilajele pot cauza mortalitate direct; păstrarea unor arbori care să
umbrească bălțile).

1.1.4.2.2

D01.02

Evaluarea impactului construcției

Este necesară o evaluare a impactului constucției unor noi căi de acces, dacă este

J02.12.02

de noi căi de acces

cazul de așa ceva; trebuie urmărit dacă ele distrug sau fragmentează habitatul
amfibienilor, iar dacă da, se vor lua măsuri de reducere a impactului (ocolirea
punctelor critice; amplasare de garduri, executare de subtraversări care să permit
comunicarea între subpopulații).

1.1.4.2.3

1.1.4.2.4

B02

Crearea de habitate artificiale

Se pot suplimenta populațiile de amfibieni prin excavarea unor habitate

B06

artificiale – bazine acvatice unde să se poată reproduce, eventual suplimentate

J02.

artificial cu apă, pentru a preîntâmpina secarea habitatelor de reproducere în anii

M01.02

secetoși, sau antrenarea amfibienilor la inundații.

E03.01

Reglementarea depozitării

Trebuie prevăzută, conform legislației în vigoare, depozitarea/înlăturarea
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1.1.4.2.5

H01.05.

deșeurilor, cu stoparea depozitării

H05.01.

deșeurilor în habitatele naturale

E03.01

Asanarea spațiilor afectate de

Trebuie organizată îndepărtarea deșeurilor din numeroase zone afectate – cu grijă

H01.05.

depozitarea deșeurilor.

însă spre a nu afecta habitatul amfibienilor (d. ex. a nu se tracta deșeurile cu plase

H05.01.
1.1.4.2.6

H01.05.

deșeurilor așa încât să nu afecteze apele de suprafață, habitatele naturale.

sau utilaje care să distrugă vegetația, etc.)
Monitorizarea poluării apelor de

Se va face împreună cu autoritățile în drept. Detectarea de surse de poluare și/sau

suprafață

de valori crescute ale elementelor poluante trebuie să fie urmată de acțiuni în
scopul reducerii impactului (depistarea sursei, aplicarea de măsuri pentru
reducerea aportului de elemente poluante în ape, în funcție de natura lor)

1.1.4.2.7

I01

Monitorizarea impactului speciilor

Este necesară o monitorizare continua a prezenței, tipului și impactului speciilor

invazive alogene asupra habitatului

alogene. Dacă se constată un impact negativ (d. ex. acoperirea completă a bălților
de reproducere cu Amorpha), se vor lua măsuri de combatere a speciilor alogene
(în măsura posibilităților) sau de creare a unui habitat-refugiu unde să se poată
reproduce amfibienii fără acces pentru speciile alogene (d. ex. bălți menținute
artificial fără Amorpha).

OS1.1.5 Atingerea stării de conservare favorabilă a speciei Hyla arborea
OS1.1.5.1 Asigurarea atingerii unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere a efectivelor populației speciei Hyla arborea
1.1.5.1.1

I01

Monitorizarea impactului speciilor

Este necesară o monitorizare continua a prezenței, tipului și impactului speciilor

invazive alogene asupra speciei

alogene. Dacă se constată un impact negativ, se vor lua măsuri de combatere a
speciilor alogene (în măsura posibilităților) sau de creare a unui habitat-refugiu
unde să se poată reproduce amfibienii fără acces pentru speciile alogene (d. ex.
pentru amfibieni, bălți artificiale, izolate de apele Dunării, unde să nu poată
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pătrunde pești invazivi precum Perccottus glenii).
1.1.5.1.2

B02

Monitorizarea impactului

Este necesară o monitorizare continua a impactului pe care îl au aceste activități,

B02.01

activităților de gestionare a

de pildă accesul utilajelor, tractarea de bușteni etc. Dacă se constată că ele produc

B02.01.02

pădurilor/plantațiilor asupra speciei

mortalitate sau perturbă reproducerea, se vor lua măsuri de reducere a impactului

B06

(eșalonarea, în accord cu organele de gestiune a fondului forestier, a lucrărilor așa
încât să se evite pe cât posibil perioada de reproducere a amfibienilor; ocolirea
punctelor unde tractarea buștenilor sau utilajele pot cauza mortalitate direct).

1.1.5.1.3

B02

Crearea de habitate artificiale

Se pot suplimenta populațiile de amfibieni prin excavarea unor habitate

H01.05.

artificiale – bazine acvatice unde să se poată reproduce, eventual suplimentate

H05.01.

artificial cu apă, pentru a preîntâmpina secarea habitatelor de reproducere în anii

M01.02

secetoși, sau antrenarea amfibienilor la inundații.

M01.03
OS1.1.5.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Hyla arborea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere
al habitatului speciei.
1.1.5.2.1

1.1.5.2.2

B02

Crearea de habitate artificiale

Se pot suplimenta populațiile de amfibieni prin excavarea unor habitate

B06

artificiale – bazine acvatice unde să se poată reproduce, eventual suplimentate

J02.

artificial cu apă, pentru a preîntâmpina secarea habitatelor de reproducere în anii

M01.02

secetoși, sau antrenarea amfibienilor la inundații.

I01

Monitorizarea impactului speciilor

Este necesară o monitorizare continua a prezenței, tipului și impactului speciilor

invazive alogene asupra habitatului

alogene. Dacă se constată un impact negativ (d. ex. acoperirea completă a bălților
de reproducere cu Amorpha), se vor lua măsuri de combatere a speciilor alogene
(în măsura posibilităților) sau de creare a unui habitat-refugiu unde să se poată
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reproduce amfibienii fără acces pentru speciile alogene (d. ex. bălți menținute
artificial fără Amorpha).
OS1.1.6 Asigurarea conservării speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acesteia.
OS1.1.6.1 Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabile a speciei Emys orbicularis, în sensul îmbunătățirii stării de conservare
a acesteia din punct de vedere al populației speciei.
1.1.6.1.1

A04.01.01

Monitorizarea impactului cultivării

Este necesară o monitorizare continuă a impactului pe care îl are cultivarea, dacă

A04.01.02

și a pășunatului asupra speciei

exemplarele de țestoase sunt ucise prin strivire de către utilaje agricole sau prin

B06

intoxicare cu pesticide. În caz că se observă asemenea fenomene se vor lua măsuri
de reducere a impactului lor (eșalonarea a lucrărilor așa încât să se evite pe cât
posibil zonele de pontă ale țestoaselor; ocolirea punctelor unde utilajele pot cauza
mortalitate direct; reducerea aplicării pesticidelor în zonele unde ar putea afecta
populațiile de țestoase)

1.1.6.1.2

B06

Monitorizarea impactului

Este necesară o monitorizare continua a impactului pe care îl au aceste activități,

B02

activităților de gestionare a

de pildă accesul utilajelor, tractarea de bușteni etc. Dacă se constată că ele produc

B02.01

pădurilor/plantațiilor asupra speciei

mortalitate, se vor lua măsuri de reducere a impactului (eșalonarea, în accord cu

B02.01.02

organele de gestiune a fondului forestier, a lucrărilor așa încât să se evite pe cât
posibil perioada de reproducere/circulație în afara bălților a țestoaselor; ocolirea
punctelor unde utilajele pot cauza mortalitate directă).

1.1.6.1.3

D01.02

Monitorizarea impactului traficului

Este necesară o monitorizare continua a impactului traficului, prin strivirea

J02.12.02

rutier asupra speciei

țestoaselor etc. Dacă se constată așa ceva, se vor lua măsuri de reducere a
impactului (amplasare de garduri, executare de subtraversări care să împiedice sau
să reducă accesul țestoaselor pe carosabil).
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1.1.6.1.4

E03.01

Reglementarea depozitării

Trebuie prevăzută, conform legislației în vigoare, depozitarea/înlăturarea

deșeurilor, cu stoparea depozitării

deșeurilor așa încât să nu afecteze apele de suprafață, habitatele naturale.

deșeurilor în habitatele naturale
1.1.6.1.5

D01.02 F01. Popularea sau repopularea

În cadrul ariei naturale protejate s-au identificat un număr mare de habitate

F02.03.02

habitatelor existente și/sau

potențiale pentru specie. Nu a fost însă identificat un număr mare de exemplare

H01.05.

favorabile

ale speciei.

I01

Repopularea arealelor specifice speciei din sit, cu un numar de minim 500 de

J02.

exemplare, obținute din centrele de reabilitare a vieții sălbatice de la Târgu Mureș,

J02.06.05

București sau altele asemenea existente în țară, va crește șansa de supraviețuire a

M01.02

speciei în zona ROSCI0131. Prin eliberarea ulterioară a acestora, se poate
contribui la creșterea semnificativă a numărului exemplarelor dintr-o populație.
Unele habitate favorabile, conform cercetărilor din teren, nu sunt ocupate de
specie. Popularea unor habitate favorabile, poate crește șansa de supraviețuire și
astfel, nivelul stării de conservare al speciei.

1.1.6.1.6

F02.03.02

Informarea/conștientizarea

Educarea se va face în sensul de a convinge pe pescari spre a nu persecuta

pescarilor amatori/sportivi

deliberat țestoasele, a evita pe cât posibil capturarea lor accidentală, a putea lua
măsuri pentru salvarea animalului dacă aceasta survine, etc.

1.1.6.1.7

H01.05.

Monitorizarea poluării apelor de

Se va face împreună cu autoritățile în drept. Detectarea de surse de poluare și/sau

J02.06.05

suprafață

de valori crescute ale elementelor poluante trebuie să fie urmată de acțiuni în
scopul reducerii impactului (depistarea sursei, aplicarea de măsuri pentru
reducerea aportului de elemente poluante în ape, în funcție de natura lor)

1.1.6.1.8

I01

Monitorizarea impactului speciilor

Este necesară o monitorizare continua a prezenței, tipului și impactului speciilor
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invazive alogene asupra speciei

alogene. Dacă se constată un impact negativ, se vor lua măsuri de combatere a
speciilor alogene (în măsura posibilităților – d. ex. îndepărtarea țestoaselor din
specii exotice, dacă se observă apariția lor și impactul negativ asupra speciei
indigene) sau de creare a unui habitat-refugiu unde să nu existe acces pentru
speciile alogene.

1.1.6.1.9

J02.

Asigurarea unui impact redus la

Se va face de comun accord cu organismele de gestionare a resursei acvatice. Se

J02.12.02

lucrările de întreținere și

poate reduce impactul planificând lucrările în perioade în care țestoasele nu se află

construcție de instalații hidraulice,

în habitatele/punctele afectate, utilizând (dacă este cazul) tehnici mai puțin

diguri etc.

vătămătoare (d. ex. la decolmatare, împrăștierea noroiului extras în strat uniform,
nu depozitarea ca movilă, ca să permit eventualilor indivizi de țestoasă, mai ales
juvenili, antrenați să iasă înaintea solidificării depozitului).

OS1.1.6.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de
vedere al habitatului speciei.
1.1.6.2.1

A04.01.01

Monitorizarea impactului

Este necesară o monitorizare continua a impactului pe care îl are pășunatul, dacă

A04.01.02

pășunatului asupra habitatului

dacă animalele domestice denudează sau cauzează eroziunea locurilor de pontă

speciei

pentru țestoase. În caz că se observă asemenea fenomene se vor lua măsuri de
reducere a impactului lor (limitarea zonelor de acces pentru animale domestice în
habitate naturale, crearea unor puncte de refugiu – în cele mai importante locuri de
pontă a țestoaselor – unde să nu se circule animalele domestice; etc., după
necesități)

1.1.6.2.2

B06

Monitorizarea impactului

Este necesară o monitorizare continua a impactului pe care îl au aceste activități.

B02

activităților de gestionare a

Dacă se constată că ele perturbă habitatul țestoaselor (d. ex. tăierea masivelor
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1.1.6.2.3

B02.01

pădurilor/plantațiilor asupra

forestiere expune bălțile la soare, ducând la uscarea lor mai rapidă), se vor lua

B02.01.02

habitatului

măsuri de reducere a impactului (păstrarea unor arbori care să umbrească bălțile).

D01.02

Evaluarea impactului construcției

Este necesară o evaluare a impactului constucției unor noi căi de acces, dacă este

J02.12.02

de noi căi de acces

cazul de așa ceva; trebuie urmărit dacă ele distrug sau fragmentează habitatul
țestoaselor, iar dacă da, se vor lua măsuri de reducere a impactului (ocolirea
punctelor critice; amplasare de garduri, executare de subtraversări care să permit
comunicarea între subpopulații).

1.1.6.2.4

E03.01

Reglementarea depozitării

Trebuie prevăzută, conform legislației în vigoare, depozitarea/înlăturarea

H01.05.

deșeurilor, cu stoparea depozitării

deșeurilor așa încât să nu afecteze apele de suprafață, habitatele naturale.

deșeurilor în habitatele naturale
1.1.6.2.5

E03.01

Asanarea spațiilor afectate de

Trebuie organizată îndepărtarea deșeurilor din numeroase zone afectate – cu grijă

depozitarea deșeurilor.

însă spre a nu afecta habitatul țestoaselor (d. ex. a nu se tracta deșeurile cu plase
sau utilaje care să distrugă vegetația, etc.)

1.1.6.2.6

E03.01

Monitorizarea poluării apelor de

Se va face împreună cu autoritățile în drept. Detectarea de surse de poluare și/sau

H01.05.

suprafață

de valori crescute ale elementelor poluante trebuie să fie urmată de acțiuni în
scopul reducerii impactului (depistarea sursei, aplicarea de măsuri pentru
reducerea aportului de elemente poluante în ape, în funcție de natura lor)

1.1.6.2.7

I01

Monitorizarea impactului speciilor

Este necesară o monitorizare continua a prezenței, tipului și impactului speciilor

invazive alogene asupra habitatului

alogene. Dacă se constată un impact negativ (d. ex. acoperirea completă a zonelor
de pontă cu Amorpha), se vor lua măsuri de combatere a speciilor vegetale alogene
(în măsura posibilităților), sau de creare a unui habitat-refugiu unde să se poată
reproduce țestoasele fără acces pentru speciile alogene (d. ex. pante/locuri de
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pontă menținute artificial fără Amorpha).
De asemenea, se va monitoriza eventuala prezență și evoluție populațională în
habitatul specie Emys orbicularis, a unor specii de țestoase exotice invazive
introduse, ca de exemplu Trachemys scripta (țestoasa de Florida).
1.1.6.2.8

1.1.6.2.9

J02.

Crearea de habitate artificiale

Se pot suplimenta populațiile de țestoase prin excavarea unor habitate artificiale –

J02.06.05

bazine acvatice unde să se poată menține, eventual suplimentate artificial cu apă,

J02.12.02

pentru a preîntâmpina secarea habitatelor în anii secetoși, sau antrenarea

M01.02

țestoaselor la inundații.

J02.

Asigurarea unui impact redus la

Se va face de comun accord cu organismele de gestionare a resursei acvatice. Se

J02.06.05

lucrările de întreținere și

poate reduce impactul executând lucrările în așa încât să se evite sau, dacă este

J02.12.02

construcție de instalații hidraulice,

cazul, să se reconstruiască habitatele țestoaselor în zonele afectate.

diguri etc.
1.1.6.2.10

M01.02

Monitorizarea impactului

Este necesară o monitorizare continua a impactului schimbărilor majore de regim

schimbărilor climatice asupra

termic și hidrologic, pe termen lung, asupra habitatului – de exemplu dacă

habitatului speciei

favorizează pătrunderea sau înmulțirea speciilor alogene. Dacă se constată un
impact negativ, se vor lua măsuri de combatere a speciilor alogene (în măsura
posibilităților), sau de creare a unui habitat-refugiu unde țestoasele se vor putea
reproduce fără acces pentru speciile alogene.

OS1.2 Asigurarea conservării speciilor din Rezerervația naturală Ostrovul Haralambie
OS1.2.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din Rezervația Ostrovul Haralambie, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a
acestora.
OS1.2.1.1 Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din Rezervația Ostrovul Haralambie, în sensul
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menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
1.2.1.1.1

1.1.2.1.2

B02

Îmbunătățirea condițiilor de

Pentru speciile cuibăritoare în pâlcuri de arbori sau la lizierele pădurilor, un factor

B02.01.02

cuibărit pentru speciile de răpitoare

de deranj îl constituie stânele amplasate aproape de liziera pădurilor sau lângă

B02.04

diurne prin stabilirea unor zone

pâlcurile de arbori izolați.

F03.02.03

tampon în jurul cuiburilor şi

Răpitoarele de zi, ce fac obiectul de protecție al ariei, cuibăresc în zone de pădure

F03.02.05

limitarea/controlul accesului și

sau lizieră. Lucrările silvice în zona cuibului poate reduce succesul reproductiv al

J03.01

activităţilor umane în aceste zone,

perechii respective. In acest sens, se impune instituirea unei zone tampon în jurul

în perioada de cuibărit și de

cuibului cu o rază de 150 m (300 m diametru) unde să fie restricționat accesul si

creștere a puilor.

activitățile silvice în perioada 15 martie-15 iulie.

Crearea de platforme de uscare

In vederea creşterii prezenţei cormoranului mic în zonă, se vor instala 7-10

pentru cormorani

platforme de uscare pe malurile ostrovului. Acestea vor putea adăposti între 7-12

J03.01

cormorani per plarformă.
1.1.2.1.3

B02

Menținerea pe picior a arborilor

Lemnul mort adăpostește specii de nevertebrate care reprezintă o resursă trofică

B02.04

uscați sau în curs de uscare

pentru specii de păsări protejate. Păstrarea arborilor uscați sau în curs de uscare
conduce către îmbunătățirea stării de conservare a păsărilor. Este necesar ca
măsura să fie aplicată atât pe teritoriul rezervației cât și în vecinătatea acesteia în
zona tampon de 500 de metri.

1.1.2.1.4

B02

Păstrarea statutului de zonă lipsită

În prezent în amenajamentul silvic nu sunt prevăzute lucrări silvice, zona având

B02.01.02

de intervenții silvice

statutul de rezervație naturală. Pentru menținerea condițiilor de favorabilitate

B02.04

ridicată a habitatelor asociate păsărilor, este necesară păstrarea prevederilor actuale

J03.01

din amenajamentul silvic cu privire la excluderea zonei din rândul celor care au
prevăzute lucrări silvice.
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1.1.2.1.5

1.1.2.1.6

1.1.2.1.7

1.1.2.1.8

D03.02

Limitarea prezenței ambarcațiunilor Pentru limitarea presiunii, este necesară interzicerea părăsirii căilor principale de

F03.02.05

la mai puțin de 25 de metri de

navigație, cu excepția ambarcațiunilor care desfășoară activități forestiere sau de

rezervația naturală

cercetare în areal.

F03.02.05

Limitarea prezenței pescarilor pe

Pentru limitarea presiunii, este necesară interzicerea accesului pescarilor pe

F05.04

teritoriul ariei naturale protejate

teritoriul ariei naturale protejate în perioada de reproducere a speciilor protejate.

F03.02.03

Limitarea activității cinegetice pe

Pentru limitarea presiunii, se vor desfășura activități cinegetice fără ca recoltarea

F03.02.05

teritoriul și în imediata vecinătate a

indivizilor speciilor protejate (la care vânătoarea este permisă), să provoace

ariei naturale protejate

dezechilibre în rândul populațiilor acestor specii.

F03.02.03

Patrularea zonei în scopul

Pentru limitarea sau eliminarea riscului actelor de braconaj, se vor desfășura

F03.02.05

limitării/eliminării fenomenului de

activități de patrulare a ariei naturale protejate.

braconaj
1.1.2.1.9

J03.01

Limitarea fenomenelor de eroziune

În cazul în care se va observa apariția unor fenomene erozionale accentuate care să

K01.01

a malurilor

pună în pericol aria naturală protejată, se va interveni prin lucrări de apărare a
ostrovului.

OS1.2.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al
habitatatelor speciilor.
1.2.1.2.1

B02

Monitorizarea evoluției habitatelor

Monitorizarea habitatelor caracteristice speciilor de interes conservativ va permite

J02

asociate speciilor de păsări

identificarea schimbărilor în ceea ce privește starea de conservare a populațiilor

J03.01

speciilor în rezervație și în imediata vecinătate a acesteia cât și obținerea unor
informații în legătura cu evoluția habitatelor de care acestea sunt dependente și
adoptarea unor măsuri de management orientate spre menținerea sau îmbunătățirea
stării de conservare.
3781

1.2.1.2.2

1.2.1.2.3

B02

Corelarea lucrărilor silvice cu

Atingerea și menținerea unui procent semnificativ de pădure matură (peste 80 de

B02.01.02

cerințele de conservare a

ani) și derularea lucrărilor silvice din imediata vecinătate a rezervației naturale

B02.04

biodiversității.

Ostrpvul Haralambie, în afara sezonului de cuibărit.

B02

Păstrarea vegetației arbustive și a

Pentru asigurarea unor condiții de favorabilitate pentru speciile de păsări care

B02.02

lăstărișului pe suprafața și în

utilizează habitatele cu vegetație arbustivă sau vegetație densă, pe suprafața

B02.03

imediata vecinătate a rezervației

rezervației și în jurul acesteia, se va urmări menținerea unui procent de 30%
acoperit cu vegetație arbustivă și/sau lăstăriș.

1.2.1.2.4

B02

Menţinerea unei structuri forestiere

Pe teritoriul Rezervației naturale nu sunt prevăzute lucrări silvice, iar suprafețele

B02.04

mozaicate în cadrul unităţilor de

forestiere din imediata vecinătate a sitului sunt foarte importante pentru speciile de

producţie, din vecinătatea

păsări protejate, mai ales datorită suprafeței mici a rezervației în comparație cu

rezervației prin păstrarea de pâlcuri

cerințele teritoriale ale speciilor. Aceste zone sunt acoperite de arborete cu vârste

de 3-5 arbori bătrâni (peste 80 ani)

diferite, iar zonele cu arbori maturi ce favorizează cuibăritul sunt restrânse și

la hectar în zonele de recoltare.

nesemnificative economic. Prin păstrarea acestor pâlcuri de arbori maturi se
favorizează menținerea de condiţii de cuibărit pentru speciile de răpitoare diurne,
în special Aquila pomarina şi Buteo buteo, sau nocturne – Asio otus, Athene
noctua, Strix aluco, Caprimulgus europaeus, dar și pentru alte specii, cum ar fi
ciocănitorile, sau dumbrăveanca. Dacă acești arbori vor fi exploatați atunci este
foarte posibil ca pentru o perioadă lungă de timp o serie de specii să nu beneficieze
de condiții optime de cuibărit, procentul de arbori maturi din pădurile din imediata
vecinătate a sitului fiind foarte mic. Este foarte important ca acești arbori râmași sa
nu fie izolați unul față de altul, ci să fie păstrați în pâlcuri. Această măsură nu va
avea rezultatul scontat în condițiile în care în jurul pâlcurilor rămase se realizează
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tăieri definitive (decât dacă în jur există deja arboret în creștere). În cadrul
parchetelor de exploatare, la tăierile definitive se pot păstra astfel de pâlcuri, ce se
vor conserva şi ulterior, în viitorul arboret, până la eliminarea naturală a arborilor
respectivi.
1.2.1.2.5

B02

Menținerea condiţiilor favorabile

Înlăturarea vegetaţiei lemnoase, a speciilor pioniere care apar pe insula unde

B02.04

pentru cuibăritul chirelor

cuibăresc chirele în perioada primăverii.

OS1.3 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul
Ciocănești)
OS1.3.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală
IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.
OS1.3.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare
favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
1.3.1.1.1

B02

Plantarea de perdele forestiere de-

Menţinerea şirurilor de arbori precum şi plantarea de arbori de-a lungul

B02.04

a

drumurilor de pământ si pe malurile canalelor trebuie să fie o acţiune

J03.01

canalelor precum declararea de

lungul

drumurilor

sau

ale

permanentă în sit.

zone tampon în jurul cuiburilor şi

Lucrările forestiere în imediata apropiere a cuiburilor de Dumbrăveancă (sau a

limitarea/controlul

speciilor de răpitoare eventual al berzelor negre – dacă se dovedeşte cuibăritul), în

activităţilor

forestiere în zona tampon, în

special dacă sunt desfășurate în prima parte a sezonului de cuibărit, pot

perioada de cuibărit al Coracias

compromite succesul reproductiv în acel an. În anul respectiv, succesul

garrulus precum şi alte specii

reproductiv al perechilor afectate este nul în cele mai multe cazuri. În acest sens, în

importante.

jurul cuiburilor identificate se va institui o zonă tampon cu un diametru de 300 de
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Amplasarea cuiburilor artificiale

metri în care, în perioada 15 Martie-15 August, vor fi interzise activitățile silvice -

pentru dumbrăveancă.

inclusiv tăieri de conservare, igienizare și altele asemenea. Aceste activități vor fi
permise în afara perioadei menţionate - respectiv între 15 August – 15 Martie
Măsura presupune și solicitarea actualizării amenajamentelor silvice de către
proprietari sau deținătorii de drepturi reale în conformitate cu prevederile
prezentului plan de management şi participarea reprezentanților administratorului
la aceste lucrări. Se impune amplasarea cuiburilor artificiale pentru
Dumbrăveancă, acestea vor fi amplasate în apropierea terenurilor agricole şi
oriunde se consideră propice.

1.3.1.1.2

J01.01

Prevenirea/Interzicerea incendierii

Incendierea vegetației palustre din sit poate să apară în mod excepţional indus de

J03.01

vegetației palustre (stuf), de pajiști

om, însă este un eveniment nedorit pe eleșteie. Aceste practici afectează atât

și miriștilor din sit.

populațiile care iernează în sit, cat si pe cele migratoare ale unor specii precum
Ardeola ralloides, Platalea leucorodia

sau cuibăritoare, cum ar fi Aythya

nyroca. Pentru limitarea şi în cele din urmă eliminarea acestui fenomen se vor
întreprinde activități de conștientizare şi informare a populației locale, respectiv
se vor desfășura acțiuni de patrulare şi pază. Acțiunile de pază vor fi desfășurate
de către administrator în parteneriat cu instituțiile abilitate.
1.3.1.1.3

D03.02

Stabilirea zonelor de linişte (pentru

Zonele de hrănire şi odihnă pentru speciile acvatice protejate sunt localizate pe

F03.02.03

vânătoare) în jurul habitatelor

lacurile din incinta fermei piscicole precum şi pe Dunăre, în funcție de

F03.02.05

umede, în conformitate cu legislaţia

necesitățile speciei. Desfășurarea vânătorii în aceste zone are un puternic impact

J03.01

din domeniu

negativ prin deranjul cauzat asupra acestor specii protejate, la care vânătoarea
este interzisă prin lege. În consecință, zonele de liniște vor fi stabilite

în
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conformitate cu legislația în domeniu și vor include o zonă tampon de 50 m în
jurul acestor habitate unde se impune şi este posibil. În acest scop se vor
organiza întâlniri cu administratorii fondurilor de vânătoare din zonă și vor fi
investigate posibilitățile tehnice pentru implementarea acestei măsuri.
1.3.1.1.4

D02.01

Izolarea coronamentului stâlpilor

Pe parcursul migraţiilor berzele folosesc stâlpii de joasă tensiune ca şi locuri de

de joasă și medie tensiune.

odihnă, însă deseori sunt electrocutaţi. Pe parcursul implementării Planului de

Menținerea cuiburilor de corvide și

Management coronamentul stâlpilor de joasă tensiune va trebui izolat pentru a

de răpitoare diurne de pe stâlpii de

prevenii aceste accidente care deseori cauzează şi avarii în sistemul de

înaltă tensiune din sit sau din zone

electricitate.

limitrofe sitului.

Speciile de șoim nu își construiesc propriul cuib, în acest sens folosind cuiburile

Amenajarea de platforme artificiale

construite de corvide sau de specii de răpitoare diurne Buteo rufinus. În timpul

pe stâlpii reţelelor de înaltă

activităților de mentenanță a liniilor de înaltă tensiune cuiburile de corvide și de

tensiune pentru cuibărirea speciilor

răpitoare diurne sunt distruse. La ora actuală toate cuiburile cunoscute în care

de corvide și de răpitoare diurne

cuibărește șoimul dunărean în România sunt localizate pe stâlpi de înaltă

din sit, sau din zonele limitrofe

tensiune. În scopul îmbunătățirii condițiilor de cuibărit se interzice deteriorarea

sitului.

cuiburilor de răpitoare diurne și de corvide amplasate pe stâlpii de înaltă
tensiune. Administratorul va aduce la cunoștința companiilor care se ocupă de
distribuția energiei electrice și care administrează linii de înaltă tensiune care
trec prin sit sau sunt limitrofe sitului această măsură restrictivă. Se propune a fi
amplasate cuiburi artificiale de tip „Şoim Dunărean” pentru repopularea sitului
cu specii de şoimi.

1.3.1.1.5

B02

Plantarea speciilor native, în special

Multe zone forestiere din sit sunt plantate cu specii alohtone sau care nu
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B02.01.02

stejar pentru a avantaja cuibăritul

favorizează prezența Dumbrăvencei. În acest scop se recomandă ca plantările să

speciei Coracias garrulus

fie făcute cu specii native, în special stejar. Se va evita plantarea speciilor
alohtone.

1.3.1.1.6

D03.02

Stabilirea unor zone tampon în

Speciile de chire cuibăresc pe insulele de pe Dunăre care nu sunt acoperite de

F03.02.05

jurul cuiburilor şi

vegetaţie. Cea mai importantă insulă se află în dreptul localităţii Popina

F05.04

limitarea/controlul accesului și

(Bulgaria) care găzduieşte anual o colonie mixtă de peste 100 de perechi de

activităţilor umane în zona tampon,

Sterna albifrons şi Sterna hirundo, dar şi Haematopus ostralegus.

în perioada de cuibărit pentru

In acest sens se impune instituirea unei zone tampon în jurul insulei cu o rază de

protecţia speciilor de chire.

50 m diametru unde să fie restricționat complet accesul si orice fel de activitate
umană în perioada 15 martie - 1 august.

1.3.1.1.7

A02.01

Aplicarea unor metode agricole

Deşi situl nu are în compoziţie terenuri arabile, foarte multe specii, raţe, gâşte

A07

compatibile cu biologia speciilor

diferite specii de stârci si altele îşi procură hrana din aceste zone în diferite

A08

cuibăritoare pe terenurile agricole.

perioade ale anului. Astfel, această măsură are ca scop aplicarea unor metode
agricole compatibile cu biologia speciilor cuibăritoare şi care se hrănesc în

J03.01

zonele agricole. In acest sens se recomandă: încurajarea cultivării tipurilor de
cereale care pot fi recoltate mai târziu, evitarea lucrărilor de arătură pe trenurile
arabile necultivate, în sezonul de reproducere de la 1 mai până la 15 iulie,
evaluarea calității și dozajului pesticidelor 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 pesticidelor folosite.
1.3.1.1.8

D02.01

Amenajarea de platforme artificiale

Această măsură are ca scop amplasarea pe stâlpii de joasă tensiune în localitatea
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1.3.1.1.9

D02.01

pe stâlpii reţelelor de tensiune

Ciocăneşti a cel puţin 10 bucăţi de suport de cuib de berze. Această măsură va

medie pentru cuibărirea speciei

contribui atât la siguranţa cuibăritului berzelor cât şi la siguranţa transportului de

Ciconia ciconia – Barza alba.

energie electrică.

Marcarea liniilor electrice

Lipsa marcajelor avertizoare şi existenţa unor stâlpi cu design deficitar, provoacă

suspendate şi amplasarea de

moartea prin electrocutare sau coliziune în rândul păsărilor de interes

dispozitive izolatoare sau

conservativ, în special a păsărilor cu anvergură mare a aripilor. Având în vedere

avertizoare şi de prevenire a

suprapunerea ariei naturale protejate cu un culoar de migraţie important, este

electrocutării păsărilor pe stâlpii cu

necesară amplasarea unor dispozitive avertizoare pentru limitarea accidentelor.

design deficitar.

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.

1.3.1.1.10

F01.01

Reducerea mortalității păsărilor

În sit nu a fost observată utilizarea pe scară largă a metodelor de combatere a

F03.02.05

ihtiofage generată de folosirea

păsărilor ihtiofage pentru protecţia resurselor piscicole. Utilizarea eventuală a

mijloacelor de combatere a acestora

mijloacelor de combatere a speciilor ihtiofage trebuie realizată numai cu avizul

de către managerii amenajărilor

favorabil al administratorului. Presiunea poate fi prezentă (cu toate că

piscicole din sit şi din vecinătate.

managementul firmei piscicole păzește bine zona), iar prin desfăşurarea acestui
tip de activitate poate fi indus un impact negativ asupra speciilor ihtiofage de
interes conservativ.

OS1.3.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând
rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al
habitatelor speciilor.
1.3.1.2.1

A02.01

Menținerea unor cote de pășunat

Supra-pășunatul poate crea probleme în sit prin degradarea compoziției floristice
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A04.01.05

sustenabile pe suprafața ariei

specifice şi a solului, având drept consecință diminuarea resurselor trofice

J03.01

naturale protejate.

necesare pentru speciile din zonă. Pentru a putea fi estimată presiunea exercitată
de pășunat asupra florei locale, se va realiza un studiu prin care să se stabilească
capacitatea maximă de suport, zonele critice și eventual încărcătura maximă
admisibilă astfel încât să se evite supra-pășunatul. Până când rezultatele acestui
studiu vor fi disponibile, administratorul va autoriza un nivelul maxim de
pășunat de 0,7 UVM/ha în zonele folosite ca pășune în sit. În zonele din sit
desemnate pentru protecția a diverse specii sau asociații de plante,
administratorul poate interzice pășunatul dacă considerentele de conservare o
cer.

1.3.1.2.2

D03.01.02

Menținerea condițiilor favorabile

În scopul menținerii habitatelor speciilor dependente de zone umede, este

H01.05

pentru speciile dependente de

imperativ necesar păstrarea acestora cel puţin la nivelul de acoperire în anul în

J03.01

habitate umede.

care au fost elaborate măsurile de management, şi ne referim aici la toate zonele
umede inclusiv cele din proximitatea localităţii.

1.3.1.2.3

B02

Menținerea condiţiilor favorabile

Înlăturarea vegetaţiei lemnoase, a speciilor pioniere care apar pe porţiunea

J03.01

pentru cuibăritul chirelor.

vestică, şi nu numai, a ostrovului unde cuibăresc prundăraşii şi scoicarul, în
perioada primăverii.

1.3.1.2.4

J01.01

Prevenirea/Interzicerea

Incendierea vegetației palustre și a celei agricole în sit este o practică curentă

incendierilor de stuf şi a zonelor

care se desfășoară la ora actuală ilegal, necontrolat, cu precădere în timpul

agricole din sit.

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
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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 administrator în parteneriat cu instituțiile abilitate.
1.3.1.2.5

H05.01

Prevenirea, controlul și eliminarea

Pe lângă aspectul inestetic al depozitelor ilegale de deșeuri, unele dintre deşeuri

deșeurilor depozitate necontrolat pe

pot conţine substanţe toxice sau reprezintă ele însele substanțele toxice pentru

suprafața și în apropierea sitului.

organismele acvatice. Pentru diminuarea acestor depozitări ilegale se vor realiza
patrulări pe suprafaţa ariei naturale protejate.

1.3.1.2.6

J03.01

Menținerea pereților de loess

Pereții de loess de pe malul lacului reprezintă una din cele mai importante zone
de cuibărit și hrănire pentru numeroase specii de păsări de interes comunitar

K01.01

(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.
1.3.1.2.7

J03.01

Implementarea legislației

La ora actuală există un trend ascendent de amplasare a imobilelor în extravilan.

H05.01

referitoare la autorizarea imobilelor

Deși legislația prevede doar construcția de dependințe agricole în extravilan cu

care se construiesc în extravilan.

respectarea unui set de condiții, multe imobile construite nu deservesc în
realitate rolul de dependință agricolă. În acest sens, administratorul împreună cu
organele abilitate vor verifica legalitatea tuturor imobilelor amplasate pe
teritoriul ariei protejate în extravilanul localităților. Pentru cereri noi de
amplasare a imobilelor se vor introduce următorul set de restricții: a) nu se vor
amplasa nici un fel de construcții pe pajiște, b) nu se vor amplasa nici un fel de
construcții noi la mai puțin de 400 m de păduri sau zone umede (lacuri, mlaștini,
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cursuri de apă, etc.). Construcțiile pot fi amplasate doar pe terenuri arabile, cu
respectarea cerințelor de la punctul b)
OS1.4 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui
OS1.4.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui, în sensul atingerii/menținerii stării de
conservare favorabilă a acestora.
OS1.4.1.1 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.
1.4.1.1.1

D02.01

Izolarea liniilor de medie tensiune

Liniile electrice neizolate, în special cele de medie tensiune, reprezintă una din

prin colaborarea cu companiile de

cauzele majore de mortalitate în rândul răpitoarelor de zi şi a berzelor. Principala

transport a energiei electrice

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.
1.4.1.1.2

D02.01

Marcarea liniilor electrice

Lipsa marcajelor avertizoare şi existenţa unor stâlpi cu design deficitar, provoacă

suspendate şi amplasarea de

moartea prin electrocutare sau coliziune în rândul păsărilor de interes conservativ,

dispozitive izolatoare sau

în special a păsărilor cu avengură mare a aripilor. Având în vedere suprapunerea

avertizoare şi de prevenire a

ariei naturale protejate cu un culoar de migraţie important, este necesară

electrocutării păsărilor pe stâlpii cu amplasarea unor dispozitive avertizoare pentru limitarea accidentelor.
design deficitar

Se vor amplasa dispozitive avertizoare pe lungimea firelor suspendate şi
dispozitive de izolare sau de prevenire a utilizării pentru odihnă a stâlpilor care
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pot provoca moartea prin electrocutare.
1.4.1.1.3

F01.01

Reducerea mortalității păsărilor

În sit nu a fost observată utilizarea pe scară largă a metodelor de combatere a

F03.02.03

ihtiofage generată de folosirea

păsărilor ihtiofage pentru protecţia resurselor piscicole. Utilizarea eventuală a

F03.02.05

mijloacelor de combatere a acestora

mijloacelor de combatere a speciilor ihtiofage trebuie realizată numai cu avizul

J03.01

de către managerii amenajărilor

favorabil al administratorului. Presiunea F03.02.03 poate fi prezentă (cu toate că

piscicole din sit şi din vecinătate.

managementul firmei piscicole păzește bine zona), iar prin desfăşurarea acestui
tip de activitate se poate induce o creștere a mortalității speciilor ihtiofage de
interes conservativ.

1.4.1.1.4

F02.01.01

Stabilirea zonelor de linişte, în

Zonele de hrănire şi odihnă pentru speciile acvatice protejate sunt localizate pe

F03.02.03

conformitate cu legislaţia din

suprafața lacului în funcție de necesitățile speciilor. Desfășurarea vânătorii în

F03.02.05

domeniu

aceste zone nu are în prezent un puternic impact negativ. Zonele de liniște vor fi
stabilite în conformitate cu legislația în domeniu. În acest scop se vor organiza
întâlniri cu administratorii fondurilor de vânătoare din zonă și vor fi investigate
posibilitățile tehnice pentru implementarea acestei măsuri.

1.4.1.1.5

F03.02.03

Elaborarea fundamentată științific a

Aria naturală protejată a fost desemnată și pentru menținerea unui statut de

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

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,
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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 administratorului 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 la cote sustenabile a populațiilor
speciilor de păsări.
OS1.4.1.2 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.
1.4.1.2.1

A04.01.05

Menținerea unor cote de pășunat

Supra-pășunatul poate afecta doar o foarte mică parte din sit, în partea nord

sustenabile pe suprafața ariei

vestică. Acesta poate crea probleme prin degradarea compoziției floristice
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naturale protejate.

specifice şi a solului, care au drept consecință diminuarea resurselor trofice
necesare pentru speciile din zonă. Pentru a putea fi estimată presiunea exercitată
de pășunat asupra florei locale se va realiza un studiu prin care să se stabilească
capacitatea maximă de suport, zonele critice și eventual încărcătura maximă
admisibilă astfel încât să se evite supra-pășunatul.

1.4.1.2.2

A07

Aplicarea unor metode agricole

Această măsură se referă mai mult pe terenurile din imediata apropiere a sitului

A08

compatibile cu biologia speciilor

și are ca scop aplicarea unor metode agricole compatibile cu biologia speciilor

cuibăritoare pe terenurile agricole.

cuibăritoare în zonele agricole. In acest sens se recomandă: încurajarea cultivării
tipurilor de cereale care pot fi recoltate mai târziu, evitarea efectuării de lucrări
agricole pe trenurile arabile necultivate, în sezonul de reproducere de la 1 mai
până la 15 iulie, se evaluarea calității și dozajului pesticidelor 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 pesticidelor folosite.

1.4.1.2.3

A07

Limitarea utilizării produselor

Aplicarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice are un efect negativ

biocide, hormoni și substanțe

asupra populațiilor de păsări prin efectul lor direct sau indirect -asupra speciilor

chimice

cu care se hrănesc - substanțele toxice ce se acumulează la nivelul 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. Se va limita la minim posibil folosirea acestor substanțe. De această
măsură vor beneficia toate speciile de păsări care se hrănesc sau cuibăresc pe
terenurile agricole. Restricția se aplică pe toate terenurile agricole din
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ROSPA0055 și va fi însoțită de acordarea de plăți compensatorii, în momentul în
care acestea vor fi reglementate.
1.4.1.2.4

A07

Investigarea şi evaluarea utilizării

Pesticidele folosite intensiv pe terenurile agricole din jurul sitului pot afecta

pesticidelor folosite în pajiști,

speciile de pasări care se hrănesc pe terenuri agricole, dar si calitatea apei din sit,

pășuni şi terenuri agricole din sit și

prin scurgerile superficiale cauzate de precipitații si implicit speciile de pasări

din vecinătate

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.

1.4.1.2.5

H05.01

Controlul și eliminarea deșeurilor

Pe lângă aspectul inestetic al depozitelor ilegale de deșeuri, unele dintre deşeuri

depozitate necontrolat pe suprafața

pot conţine substanţe toxice sau reprezintă ele însele substanțele toxice pentru

și în apropierea sitului.

organismele acvatice. Pentru diminuarea acestor depozitări ilegale se vor realiza
patrulări pe suprafaţa ariei naturale protejate.

1.4.1.2.6

J01.01

Prevenirea incendierilor de stuf şi

Incendierea vegetației palustre și a celei agricole în sit este o practică curentă

J03.01

papură în sit

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 administrator în parteneriat cu instituțiile abilitate.

1.4.1.2.7

J03.01

Menţinerea vegetației palustre în

Speciile acvatice cuibăritoare folosesc vegetația palustră pentru cuibărit (stuf,
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habitatele acvatice

papură, sălcii). Prin această măsură se urmărește menținerea unei suprafețe
optime de cuibărit pentru speciile care folosesc acest tip de vegetație.

1.4.1.2.8

A04.01.05.

Menţinerea în sit a arbuştilor maturi

Speciile passeriforme, sunt dependente pentru cuibărire de existența arbuştilor cu

J03.01

izolaţi de și/sau a pâlcurilor de

spini, care asigură protecție cuibului. În acelaşi timp sunt specii teritoriale, motiv

arbuști cu scopul asigurării

pentru care este necesară existența și menținerea în sit a arbuştilor dispersați

condițiilor optime de cuibărire

și/sau a pâlcurilor de arbuști astfel încât pe suprafața ocupată de habitatul
caracteristic să fie posibilă existența unui număr cât mai mare de teritorii și
implicit a unui efectiv populațional maxim posibil.

1.4.1.2.9

D03.01.02

Menținerea pereților de loess

Pereții de loess de pe malul lacului reprezintă una din cele mai importante zone

J02.

de cuibărit și hrănire pentru numeroase specii de păsări de interes comunitar

J03.01

(Alcedo atthis, Riparia riparia, Merops apiaster, Coracias garrulus).

K01.01

Menținerea/conservarea acestora constă în neintervenția cu lucrări hidrotehnice
sau de altă natură și astfel păstrarea structurii și suprafeței actuale a habitatului
respectiv.

OS1.5 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea
OS1.5.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea Mostiștea, în sensul atingerii/menținerii stării de
conservare favorabilă a acestora.
OS1.5.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea
Mostiștea, în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
1.5.1.1.1

B02

Stabilirea unei zone de

Activitățile economice sau de orice alt tip în imediata apropiere a cuiburilor

B02.01.02

liniste/adăpost pentru speciile de

speciilor de păsări acvatice sau a răpitoarelor, în special dacă sunt desfășurate în

B02.04

păsări și delimitarea acesteia prin

prima parte a sezonului de cuibărit, pot compromite succesul reproductiv în acel
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D03.02

plantarea de aliniamente de salcie

an. În anul respectiv succesul reproductiv al perechilor afectate este nul în cele mai

F01.01

albă (Salix alba), plop alb (Populus

multe cazuri. În acest sens, în jurul coloniilor sau cuiburilor identificate se va

F05.04

alba) sau alte specii autohtone pe o

institui o zonă de liniște cu o suprafață de aproximativ 150 de hectare în care, în

J03.01

suprafață totală de minim 20

perioada 15 martie-15 august, vor fi interzise activitățile umane (păstorit, pescuit,

hectare, la coada Lacului Iezerul

silvice, inclusiv tăieri de conservare, igienizare etc.). Aceste activități vor fi

Mostistei in zona Tariceni -

permise în afara perioadei menţionate (respectiv între 15 august – 15 martie).

Frasinetul de Jos pana la Barajul

Măsura se va aplica în vederea protejării coloniilor speciilor acvatice, aflate în

Frasinet.

zona vizată și pe malurile acoperite cu vegetație acvatică emersă la nivelul

Limitarea/controlul activităţilor

întregului sit.

pastorale, piscicole și forestiere în
zona de liniște, în perioada de
cuibărit pentru protecția speciilor
de răpitoare diurne și speciilor
acvatice coloniale.
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1.5.1.1.2

B02

Îmbunătățirea condițiilor de

Pentru speciile cuibăritoare în pâlcuri de arbori sau la lizierele pădurilor un

A04.01.05

cuibărit pentru speciile de răpitoare

factor de deranj îl constituie stânele amplasate aproape de liziera pădurilor și

diurne.

plantațiilor sau lângă pâlcurile de arbori izolați. În acest sens se va interzice
amplasarea stânelor la mai puţin de 500 m de arborii izolați, pâlcurile de arbori şi
lizierele pădurilor din interiorul sitului. Această activitate este de tip măsură
restrictivă.

1.5.1.1.3

B02

Corelarea lucrărilor silvice cu

Atingerea în timp a unui procent semnificativ de pădure matură (peste 80 de ani)

B02.01.02

cerințele de conservare a

și derularea lucrărilor silvice în afara sezonului de cuibărit, în vederea mentinerii
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B02.04

biodiversității.

habitatul in conditii optime pentru toate speciile de pasari si a diminua presiunea

Menţinerea „lemnului mort” in situ

antropica la care aceste sunt supuse.

- în pădure - pentru asigurarea
condiţiilor de habitat pentru
speciile de ciocănitori şi verificarea
în teren a respectării acestei măsuri.
1.5.1.1.4

B02

Menţinerea unei structuri forestiere

Pădurile din sit sunt foarte tinere iar zonele cu arbori maturi ce favorizează

mozaicate în cadrul unităţilor de

cuibăritul sunt restrânse și nesemnificative economic. Prin păstrarea acestor

producţie, prin păstrarea de pâlcuri

pâlcuri de arbori maturi se favorizează menținerea de condiţii de cuibărit pentru

de 3-5 arbori bătrâni (peste 80 ani)

speciile de răpitoare diurne, stârci, cormprani, ciocănitori și altele. Dacă acești

la hectar în zonele de recoltare.

arbori vor fi exploatați, atunci este foarte posibil ca pentru o perioadă lungă de
timp o serie de specii să nu beneficieze de condiții optime de cuibărit. Este foarte
important ca acești arbori râmași sa nu fie izolați unul față de altul, ci să fie
păstrați în pâlcuri. Această măsură nu va avea rezultatul scontat în condițiile în
care în jurul pâlcurilor rămase se realizează tăieri definitive (decât dacă în jur
există deja arboret în creștere). În cadrul parchetelor de exploatare, la tăierile
definitive se pot păstra astfel de pâlcuri, ce se vor conserva şi ulterior, în viitorul
arboret, până la eliminarea naturală a arborilor respectivi.

1.5.1.1.5

B02

Menținerea vegetației lemnoase

Multe din zonele de cuibărit ale speciilor de păsări din sit, sunt amplasate în zone

limitrofe malurilor apelor.

cu vegetația lemnoasa. Îndepărtarea acestui tip de vegetație (in special arborii
maturi) scade calitatea locației ca zona de cuibărit. Astfel, se recomandă a nu se
exploata masa lemnoasă pe o arie de 50 de metri in jurul malurilor loesoide din
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sit.
1.5.1.1.6

B02

Menținerea şi/sau refacerea

În ultimii ani în sit au fost tăiate majoritatea aliniamentelor de arbori situate de-a

B02.04

aliniamentelor de arbori pentru

lungul drumurilor. Aceste aliniamente, împreună cu pâlcurile de arbori izolați,

asigurarea condițiilor de cuibărit

reprezintă unul dintre habitatele preferate de cuibărit pentru aceste specii. Pentru

pentru speciile Lanius collurio

a menține acest habitat se va interzice tăierea arborilor izolați sau a pâlcurilor de

(sfrâncioc roșiatic), Lanius minor

arbori situați pe pajiști, pășuni, teren cultivabil sau la marginea parcelelor de

(sfrâncioc cu frunte neagră),

teren agricol, respectiv respectarea prevederilor GAEC 9 din Codul pentru bune

Coracias garrulus (dumbrăveanca)

condiţii agricole şi de mediu. Pentru cazul special al aliniamentelor de arbori – în
special plopi - de la baza drumurilor: acestea vor putea fi îndepărtate doar atunci
când vor fi prevăzute măsuri obligatorii de replantare în aceleași zone sau în alte
zone deschise cu specii similare autohtone. Se va interzice amplasarea stânelor la
mai puţin de 500m de arborii izolați, pâlcurile de arbori şi lizierele pădurilor din
interiorul sitului. Această activitate este de tip măsură restrictivă.

1.5.1.1.7

B02

Plantarea de pâlcuri de arbori pe

Selecția speciilor ce urmează a fi plantate va avea în vedere tipurile de arbori

B02.04

malul ecosistemelor acvatice (râuri,

caracteristici zonei:

pârâuri).

-Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia
-Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba

1.5.1.1.8

J03.01

Menținerea cuiburilor de corvide și

Speciile de șoim (inclusiv șoimul dunărean), dar și alte specii, cum ar fi ciuful de

de răpitoare diurne de pe stâlpii de

pădure sau șoimul de seară, nu își construiesc propriul cuib, în acest sens

înaltă tensiune din sit sau limitrofe

folosind cuiburile construite de corvide sau de specii de răpitoare diurne (Buteo

sitului.

rufinus). În timpul activităților de mentenanță a liniilor de înaltă tensiune,
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cuiburile de corvide și de răpitoare diurne sunt distruse. La ora actuală toate
cuiburile cunoscute în care cuibărește șoimul dunărean în România sunt
localizate pe stâlpi de înaltă tensiune. În scopul îmbunătățirii condițiilor de
cuibărit se interzice deteriorarea cuiburilor de răpitoare diurne și de corvide
amplasate pe stâlpii de înaltă tensiune. Administratorul va aduce la cunoștința
companiilor care se ocupă de distribuția energiei electrice și care administrează
linii de înaltă tensiune care trec prin sit, sau sunt limitrofe sitului, această măsură
restrictivă.
1.5.1.1.9

J03.01

Crearea de platforme de uscare

In vederea creşterii prezenţei cormoranului mic în zonă, se vor instala 10 - 12 de

pentru cormorani

platforme de uscare pe malurile Mostiștei. Acestea vor putea adăposti între 7-12
cormorani per plarformă.

1.5.1.1.10

J03.01

Amplasarea de cutii artificiale de

Mai multe specii, în special de șoim, cuibăresc cu succes în cutii artificiale de

cuibărit pentru șoimi pe liniile

aluminiu localizate pe liniile electrice. Societatea Ornitologică Română (în

electrice de pe care lipsesc.

Dobrogea) și Asociația Grupul Milvus (în vestul țării) au amplasat cutii
artificiale pe liniile de înaltă tensiune în cadrul proiectului LIFE 09
NAT/HU/000384 (Conservation of Falco cherrug in Northeast Bulgaria,
Hungary, Romania and Slovakia). Aceste activități au fost derulate într-o serie
de locații pilot. În cazul în care pe liniile electrice de înaltă tensiune din sit sau
de la periferia sitului aceste cuiburi artificiale lipsesc, administratorul, împreună
cu companiile de electricitate care administrează liniile electrice din sit vor
monta cutii artificiale la o distanță de minim 2 km, una de alta. Detaliile tehnice
și cerințele de amplasare ale cutiilor artificiale pot fi obținute de la Societatea
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Ornitologică Română.
1.5.1.1.11

A02.01

Aplicarea unor metode agricole

Această măsură are ca scop aplicarea unor metode agricole compatibile cu

A04.01.05.

compatibile cu biologia speciilor

biologia speciilor cuibăritoare în zonele agricole. In acest sens se recomandă:

A07

cuibăritoare pe terenurile agricole.

încurajarea cultivării tipurilor de cereale care pot fi recoltate mai târziu, evitarea

A08

efectuării lucrărilor agricole pe trenurile arabile necultivate în sezonul de
reproducere (nu se ară de la 1 mai până la 15 iulie), se evaluează folosirea
pesticidelor 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 pesticidelor
folosite.

1.5.1.1.12

D02.01

Izolarea liniilor de medie tensiune

Liniile electrice neizolate, în special cele de medie tensiune, reprezintă una din

prin colaborarea cu companiile de

cauzele majore de mortalitate în rândul răpitoarelor de zi şi a berzelor. Principala

transport a energiei electrice.

cauză este electrocutarea la nivelul stâlpilor folosiți de păsări pentru odihnă. În
scopul prevenirii acestui fenomen, în sit și în zonele limitrofe sitului, vor fi
izolate la 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 aplica la nivelul întregii secțiuni de linii de medie tensiune
de pe suprafața sitului.

1.5.1.1.13

A02.01

Întocmirea unui ghid de bune

Ghidul de bune practice agricole urmăreşte să recomande cele mai utile soluţii,

A04.01.

practici agricole adaptat situației

practici, măsuri şi metode, care sunt posibil de aplicat de către fiecare producător

A07

din Valea Mostiștea

agricol, pentru a proteja, atât resursele de mediu şi valorile naturale din ariile
naturale protejate, cât şi beneficiile pe care le-ar obţine dacă acestea ar fi
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respectate întocmai.
Indicatori de succes:


ghid de bune practici agricole

Rezultate aşteptate:
Creşterea gradului de informare în rândul producătorilor agricoli şi a numărului
de practicanţi ai tehnicilor agricole prietenoase cu natura.
1.5.1.1.14

F03.02.03

Elaborarea fundamentată științific a

Aria naturală protejată a fost desemnată și pentru menținerea unui statut de

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

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.
Evaluările anuale ale efectivelor de vânat se vor realiza împreună cu reprezentanți
ai administratorului 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.
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Rezultate așteptate: planificarea dinamică a cotelor de vânătoare în funcție de
mărimea populațiilor de păsări și menținerea unui echilibru între specii.
OS1.5.1.2 Asigurarea conservării habitatatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea, în sensul
atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor.
1.5.1.2.1

A04.01.05

Menținerea unor cote de pășunat

Supra-pășunatul poate crea probleme în sit prin degradarea compoziției floristice

sustenabile pe suprafața ariei

specifice şi a solului, care au drept consecință diminuarea resurselor trofice

naturale protejate.

necesare pentru speciile din zonă. Pentru a putea fi estimată presiunea exercitată
de pășunat asupra florei locale se va realiza un studiu prin care să se stabilească
capacitatea maximă de suport, zonele critice și eventual încărcătura maximă
admisibilă astfel încât să se evite supra-pășunatul. Până când rezultatele acestui
studiu vor fi disponibile administratorul va autoriza un nivelul maxim de pășunat
de 0,7 UVM/ha în zonele folosite ca pășune în sit. În zonele din sit desemnate
pentru protecția a diverse specii sau asociații de plante, administratorul poate
interzice pășunatul dacă considerentele de conservare o cer.

1.5.1.2.2

A02.01

Prevenirea schimbării folosinței

Această măsură are ca scop prevenirea transformării pajiștilor în terenuri arabile,

J03.01

terenurilor, în special a

transformare favorizată de existența unor mecanisme financiare care stimulează

transformării pajiștilor/pășunilor în

aratul pârloagelor. Ca efect secundar, în mai multe locuri din țară, este înregistrat

terenuri arabile.

aratul unor pajiști sau zone de stepă care nu figurează ca terenuri arabile. În scopul
prevenirii acestor fenomene, administratorul va menține o situație centralizată și
actualizată a statutului pajiștilor/fânețelor/pășunilor din aria naturală protejată și va
informa toate primăriile și proprietarii din zonă cu privire la interdicțiile legale de
transformare a pajiștilor și pășunilor în terenuri arabile.
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1.5.1.2.3

1.5.1.2.4

B02

Rărirea pădurilor tinere și dense,

Majoritatea pădurilor din sit sunt tinere prezentând puține locuri potențial

J03.01

pentru a promova creșterea în

importante pentru cuibăritul păsărilor răpitoare diurne de talie mare. În scopul

diametru a copacilor și deschiderea

îmbunătățirii în timp a acestor păduri se recomandă rărirea pădurilor tinere și

pădurii.

dense pentru a promova creșterea în diametru a copacilor și deschiderea pădurii.

B02

Plantarea speciilor native de arbori

Multe zone forestiere din sit sunt plantate cu specii alohtone sau care nu

B02.01.02

pentru a avantaja speciile răpitoare.

favorizează cuibăritul speciilor de răpitoare diurne mari. În acest scop se

J03.01
1.5.1.2.5

recomandă ca plantările să fie făcute cu specii native.

B02

Interzicerea împăduririi zonelor de

Această măsură are ca scop limitarea posibilelor activități de împădurire a zonelor

B02.01.02

pajiști.

de pajiști. Chiar dacă până la un anumit nivel aceste activități au un efect benefic
asupra biodiversității din zonă, continuarea și extinderea acestor activități pune în

J03.01

pericol existența unor specii iubitoare de zone deschise. Din acest motiv nu se vor
autoriza alte activități de plantare cu specii lemnoase în zonele de pajiști din aria
naturală protejată.
1.5.1.2.6

A02.01

Menținerea unui nivel optim de

În scopul menținerii unor nivele optime de populații pradă pentru speciile de

A07

populații pradă pentru speciile de

răpitoare mari diurne, se impun o serie de activități punctuale. Aceste activități

H05

răpitoare diurne.

vizează interzicerea vânării iepurilor sau stabilirea restricțiilor temporare unde
populația lor e scăzută, implementarea măsurilor de restaurare a habitatului și a

J03.01

populațiilor de iepuri prin procesele naturale, cartarea coloniilor de popândăi,
interzicerea accesului câinilor comunitari sau a câinilor de stână în zonele cu
colonii de popândăi, limitarea numărului de câini de stână în conformitate cu
cerințele legale.
1.5.1.2.7

A02.01

Menținerea miriștii până în

Această măsură are ca scop îmbunătățirea calității terenurilor arabile ca teritoriu de
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februarie și interzicerea arderii

vânătoare pentru speciile de răpitoare diurne sedentare, de pasaj sau oaspeți de

acestora

iarnă.

D01.02

Implementarea legislației

La ora actuală există un trend ascendent de amplasare a imobilelor în extravilan.

H05

referitoare la autorizarea imobilelor

Deși legislația prevede doar construcția de dependințe agricole în extravilan cu

J03.01

care se construiesc în extravilan.

respectarea unui set de condiții, multe imobile construite nu deservesc în realitate

J03.01

1.5.1.2.8

rolul de dependință agricolă. În acest sens, administratorul împreună cu organele
abilitate vor verifica legalitatea tuturor imobilelor amplasate pe teritoriul ariei
protejate în extravilanul localităților. Pentru cereri noi de amplasare a imobilelor se
vor introduce următorul set de restricții: a) nu se vor amplasa nici un fel de
construcții pe pajiște, b) nu se vor amplasa nici un fel de construcții noi la mai
puțin de 400 m de păduri sau zone umede (lacuri, mlaștini, cursuri de apă, etc.).
Construcțiile pot fi amplasate doar pe terenuri arabile, cu respectarea cerințelor de
la punctul b).
OS1.6 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni
OS1.6.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa - Ulmeni, în sensul atingerii/menținerii stării de
conservare favorabilă a acestora.
OS1.6.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136
Olteniţa - Ulmeni, în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
1.6.1.1.1

B02

Protejarea şirurilor de arbori de-a

Menţinerea şirurilor de arbori precum şi plantarea de arbori de-a lungul

B02.04

lungul drumurilor sau ale canalelor

drumurilor de pământ si pe malurile canalelor trebuie să fie o acţiune

J03.01

precum şi a arborilor solitari.

permanentă în sit.

J03.02

Declararea de zone tampon în jurul

Lucrările forestiere în imediata apropiere a cuiburilor de Dumbrăveancă (sau a
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cuiburilor şi limitarea/controlul

speciilor de răpitoare eventual al berzelor negre – dacă se dovedeşte cuibăritul), în

activităţilor forestiere în zona

special dacă sunt desfășurate în prima parte a sezonului de cuibărit, pot

tampon, în perioada de cuibărit al

compromite succesul reproductiv în acel an. În acest sens, în jurul cuiburilor

speciei Coracias garrulus precum

identificate se va institui o zonă tampon cu un diametru de 300 de metri în care, în

şi alte specii importante.

perioada 15 Martie-15 August, vor fi interzise activitățile silvice - inclusiv tăieri de

Amplasarea cuiburilor artificiale

conservare, igienizare și altele asemenea. Aceste activități vor fi permise în afara

pentru Dumbrăveancă.

perioadei menţionate - respectiv între 15 August – 15 Martie Măsura presupune și
solicitarea actualizării amenajamentelor silvice de către proprietari sau deținătorii
de drepturi reale în conformitate cu prevederile prezentului Plan de management şi
participarea reprezentanților administratorului la aceste lucrări. Se impune
amplasarea cuiburilor artificiale pentru Dumbrăveancă, acestea vor fi amplasate în
apropierea terenurilor agricole şi oriunde se consideră propice.

1.6.1.1.2

A02.01

Prevenirea transformării

Această măsură are ca scop prevenirea transformării pajiștilor în terenuri arabile,

J03.01

pajiștilor/pășunilor/ zonelor de

transformare favorizată de existența unor mecanisme financiare care stimulează

J03.02

stepă în terenuri arabile.

aratul pârloagelor. Ca efect secundar, în mai multe locuri din țară, este înregistrat
aratul unor pajiști sau zone de stepă care nu figurează ca terenuri arabile. În scopul
prevenirii acestor fenomene administratorul va menține o situație centralizată și
actualizată a statutului pajiștilor/fânețelor/pășunilor din aria naturală protejată și va
informa toate primăriile și proprietarii din zonă cu privire la interdicțiile legale de
transformare a pajiștilor și pășunilor în terenuri arabile. Aceste măsuri vor favoriza
speciile ce se hrănesc pe parcursul migraţiilor pe păşuni (Circus macrouros,
Philomachus pugnax), sau în perioada de reproducere cum ar fi Dumbrăveanca.
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1.6.1.1.3

J01.01

Prevenirea incendierilor de stuf şi

Incendierea vegetației palustre în sit este o practică curentă care se desfășoară la

J03.01

papură în sit

ora actuală ilegal, necontrolat şi în orice anotimp. Aceste practici afectează atat

J03.02

populațiile care iernează în sit, cat si pe cele migratoare ale unor specii precum
Ardeola ralloides, Platalea leucorodia

sau cuibăritoare ca şi Aythya nyroca.

Pentru limitarea şi în cele din urmă eliminarea acestui fenomen se vor întreprinde
activități de conștientizare şi informare a populației locale, respectiv se vor
desfășura acțiuni de patrulare şi pază. Acțiunile de pază vor fi desfășurate de către
administrator în parteneriat cu instituțiile abilitate.
1.6.1.1.4

B02

Corelarea lucrărilor silvice cu

Atingerea în timp a unui procent semnificativ de pădure matură peste 80 de ani și

B02.04

cerințele de conservare a

derularea lucrărilor silvice în afara sezonului de cuibărit

biodiversității.
1.6.1.1.5

F03.01

Stabilirea zonelor de linişte (pentru

Zonele de hrănire şi odihnă pentru speciile acvatice protejate sunt localizate pe

J03.01

vânătoare) în jurul habitatelor

lacurile din marginea localităţilor precum şi pe Dunăre, în funcție de necesitățile

umede, în conformitate cu legislaţia speciei. Desfășurarea vânătorii în aceste zone are un puternic impact negativ prin
din domeniu

deranjul cauzat asupra acestor specii protejate, la care vânătoarea este interzisă
prin lege. În consecință, zonele de liniște vor fi stabilite

în conformitate cu

legislația în domeniu și vor include o zonă tampon de 50 m în jurul acestor
habitate unde se impune şi este posibil. În acest scop se vor organiza întâlniri cu
administratorii fondurilor de vânătoare din zonă și vor fi investigate posibilitățile
tehnice pentru implementarea acestei măsuri.
1.6.1.1.6

F03.01

Reglementarea activităților de

În scopul minimizării deranjului cauzat de vânătoare asupra speciilor care folosesc

vânătoare în zonă

zona ca zonă de odihnă (Pelecanus crispus sau Aythya nyroca dar şi speciile de
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gâşte Anser anser şi Anser albifrons) este necesară interzicerea vânătorii cu 2 ore
înainte de apusul soarelui și 2 ore după răsărit.
1.6.1.1.7

B02

Menținerea poienilor din pădure.

Administratorul va menține o evidență a poienilor din pădurile din sit și a tipului
major de vegetație al acestora. În funcție de necesități, va efectua activități de
evitare a împăduririi sau a invadării acestora cu tufărișuri într-o proporție mai mare
de 30% din suprafața poienii.

1.6.1.1.8

B02

Menținerea şi/sau refacerea

În ultimii ani în sit au fost tăiate majoritatea aliniamentelor de arbori situate de-a

B02.01.02

aliniamentelor de arbori pentru

lungul drumurilor. Aceste aliniamente, împreună cu pâlcurile de arbori izolați,

B02.04

asigurarea condițiilor de cuibărit

reprezintă unul dintre habitatele preferate de cuibărit pentru aceste specii. Pentru a

pentru specia Coracias garrulus

menține acest habitat se va interzice tăierea arborilor izolați sau a pâlcurilor de
arbori situați pe pajiști, pășuni, teren cultivabil sau la marginea parcelelor de teren
agricol, respectiv respectarea prevederilor GAEC 9 din Codul pentru bune condiţii
agricole şi de mediu. Pentru cazul special al aliniamentelor de arbori – în special
plopi - de la baza drumurilor: acestea vor putea fi îndepărtate doar atunci când vor
fi prevăzute măsuri obligatorii de replantare în aceleași zone sau în alte zone
deschise cu specii similare autohtone. Se va interzice amplasarea stânelor la mai
puţin de 500 m de arborii izolați, pâlcurile de arbori şi lizierele pădurilor din
interiorul sitului. Această activitate este de tip măsură restrictivă.

1.6.1.1.9

D02.01

Izolarea coronamentului stâlpilor

Pe parcursul migraţiilor berzele folosesc stâlpii de joasă și medie tensiune ca şi

de joasă și medie tensiune.

locuri de odihnă, însă deseori sunt electrocutate. Pe parcursul implementării

Menținerea cuiburilor de corvide și

Planului de Management coronamentul stâlpilor de joasă tensiune va trebui

de răpitoare diurne de pe stâlpii de

izolat, pentru a prevenii aceste accidente care deseori cauzează şi avarii în
3808

înaltă tensiune din sit sau limitrofe
sitului.

sistemul de electricitate.
Speciile de șoim nu își construiesc propriul cuib, în acest sens folosind cuiburile
construite de corvide sau de specii de răpitoare diurne Buteo rufinus. În timpul
activităților de mentenanță a liniilor de înaltă tensiune cuiburile de corvide și de
răpitoare diurne sunt distruse. La ora actuală toate cuiburile cunoscute în care
cuibărește șoimul dunărean în România sunt localizate pe stâlpi de înaltă tensiune.
În scopul îmbunătățirii condițiilor de cuibărit se interzice deteriorarea cuiburilor de
răpitoare diurne și de corvide amplasate pe stâlpii de înaltă tensiune.
Administratorul va aduce la cunoștința companiilor care se ocupă de distribuția
energiei electrice și care administrează linii de înaltă tensiune care trec prin sit sau
sunt limitrofe sitului, această măsură restrictivă. Se propun a fi amplasate cuiburi
artificiale de tip „Şoim Dunărean” pentru repopularea sitului cu exemplare ale
speciilor de şoim.

1.6.1.1.10

F03.02.03

Protecția coloniilor de ciori de

Coloniile de ciori de semănătură din Comuna Chiselet găzduiesc şi perechi de Asio

J03.01

semănătură din sit.

otus iar Vânturelul de seară Falco vespertinus cuibărește cu precădere în coloniile
de ciori de semănătură, în cuiburi părăsite ale acestei specii. Pentru protecţia
acestor specii în sit se interzice deteriorarea sau distrugerea intenționată sau
accidentală a coloniilor de ciori de sit: această măsură se aplică atât la cuiburi
propriu zis cât și la arborii și pâlcurile sau liniile de arbori în care este amplasată
colonia.

1.6.1.1.11

B02

Plantarea speciilor native, în special Multe zone forestiere din sit sunt plantate cu specii alohtone sau care nu

B02.01.02

stejar pentru a avantaja cuibăritul

favorizează prezența Dumbrăvencei. În acest scop se recomandă ca plantările să
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speciei Coracias garrulus

fie făcute cu specii native, în special stejar. Se va evita plantarea speciilor
alohtone.

1.6.1.1.12

G01.01.01

Stabilirea suprafeţelor de zone

Speciile de chire cuibăresc pe insulele de pe Dunăre care nu sunt acoperite de

J03.02

tampon în jurul cuiburilor şi

vegetaţie. Cea mai importantă insulă se află în dreptul localităţii Popina

F03.02.03

limitarea/controlul accesului și

(Bulgaria) care găzduieşte anual o colonie mixtă de peste 100 de perechi de

activităţilor umane în zona tampon,

Sterna albifrons şi Sterna hirundo, dar şi Haematopus ostralegus.

în perioada de cuibărit pentru

In acest sens se impune instituirea unei zone tampon în jurul insulei cu o rază de

protecţia speciilor de chire

50 m diametru unde să fie restricționat complet accesul si orice fel de activitate
umană în perioada 15 martie - 1 august.

1.6.1.1.13

A02.01

Aplicarea unor metode agricole

Această măsură are ca scop aplicarea unor metode agricole compatibile cu

A04.01

compatibile cu biologia speciilor

biologia speciilor cuibăritoare în zonele agricole. In acest sens se recomandă:

A07

cuibăritoare pe terenurile agricole.

încurajarea cultivării de cereale care pot fi recoltate mai târziu, evitarea efectuării

A08

de lucrări agricole pe trenurile arabile necultivate în sezonul de reproducere de la 1
mai până la 15 iulie, se evaluează folosirea pesticidelor 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 pesticidelor folosite.

1.6.1.1.14

-

Amplasare suport de cuib pentru

Această măsură are ca scop amplasarea pe stâlpii de joasă și medie tensiune în

berze

localităţile din apropierea sitului a cel puţin 20 bucăţi de suport de cuib de berze în
fiecare localitate. Această măsură va contribui atât la siguranţa cuibăritului
berzelor cât şi la siguranţa transportului de energie electrică.

OS1.6.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa - Ulmeni, în sensul
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atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor
1.6.1.2.1

A04.01

Menținerea unor cote de pășunat

Supra-pășunatul poate crea probleme în sit prin degradarea compoziției floristice

sustenabile pe suprafața ariei

specifice şi a solului, care are drept consecință diminuarea resurselor trofice

naturale protejate.

necesare pentru speciile din zonă. Pentru a putea fi estimată presiunea exercitată
de pășunat asupra florei locale se va realiza un studiu prin care să se stabilească
capacitatea maximă de suport, zonele critice și eventual încărcătura maximă
admisibilă astfel încât să se evite supra-pășunatul. Până când rezultatele acestui
studiu vor fi disponibile administratorul va autoriza un nivelul maxim de pășunat
de 0,7 UVM/ha în zonele folosite ca pășune în sit. În zonele din sit desemnate
pentru protecția a diverse specii sau asociații de plante administratorul poate
interzice pășunatul dacă considerentele de conservare o cer.

1.6.1.2.2

A07

Menținerea condițiilor favorabile

În scopul menținerii habitatelor speciilor dependente de zonele umede, este

A08

pentru speciile dependente de

imperativ necesar păstrarea acestora cel puţin la nivelul de acoperire în anul în

H01.05

habitate umede

care au fost elaborate măsurile de management, şi ne referim aici la toate zonele

J02

Plantarea unor perdele forestiere

umede inclusiv cele din marginea localităţilor.

J03.01

pentru delimita zonele de liniste si

Perdelele forestiere au rolul de a crește calitatea pe intreaga suprafata a habitatului

a asigura cuibarirea speciilor

si de a permite speciilor respective să trăiască în condiții optime, atragand speciile

rapitoare, cormorani si starci.

cuibatoare, dar și oferind loc de popas pe perioada de migrație.

Informare si costientizare la nivelul
comunitatiilor locale cu privirea la
folosirii tehnici agrotehnice
ecologice si limitarea folosirii
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biocidelor.
1.6.1.2.3

A02.01

Protecția coloniilor de popândăi din

Se interzice distrugerea coloniilor de popândăi din sit, fie direct, fie indirect prin

A04.01

interiorul sitului.

avizarea unor activități sau infrastructuri care pot genera deteriorarea coloniilor.

A07

Adițional, in zona coloniilor va fi restricționat accesul câinilor de turmă.

J03.01
1.6.1.2.4

1.6.1.2.5

J03.01

Menținerea miriștilor până în

Această măsură are ca scop îmbunătățirea calității terenurilor arabile ca teritoriu de

februarie și interzicerea arderii

vânătoare pentru speciile de răpitoare diurne sedentare, de pasaj sau oaspeți de

acestora.

iarnă.

A02.01

Menținerea sau stabilirea unei fâșii

Această măsură are ca scop îmbunătățirea calității terenurilor arabile ca teritoriu de

A07

de pământ necultivate de minim 0,5

vânătoare pentru speciile de răpitoare diurne. În zonele cu terenuri arabile din sit,

m (ideal 1,5m) la limita terenurilor

administratorul va aduce la cunoștința proprietarilor de terenuri agricole și va

arabile.

verifica implementarea obligației de a menține o bandă necultivată de cel puțin 0,5
m la marginea parcelelor mai mari de 1 ha. Aceste benzi pot fi cosite după data de
15 iulie.

1.6.1.2.6

B02

Plantarea de arbori în vederea

Plantarea de arbori de-a lungul canalelor şi drumurilor în interiorul sitului pentru

B02.04

asigurării condiţiilor de cuibărit

asigurarea pe termen lung a locurilor de cuibărit pentru Dumbrăveancă.

pentru Coracias garrullus
1.6.1.2.7

D02.01

Implementarea legislației

La ora actuală există un trend ascendent de amplasare a imobilelor în extravilan.

J03.02

referitoare la autorizarea imobilelor

Deși legislația prevede doar construcția de dependințe agricole în extravilan cu

care se construiesc în extravilan.

respectarea unui set de condiții, multe imobile construite nu deservesc în realitate
rolul de dependință agricolă. În acest sens, administratorul împreună cu organele
abilitate vor verifica legalitatea tuturor imobilelor amplasate pe teritoriul ariei
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protejate în extravilanul localităților. Pentru cereri noi de amplasare a imobilelor se
vor introduce următorul set de restricții: a) nu se vor amplasa nici un fel de
construcții pe pajiște, b) nu se vor amplasa nici un fel de construcții noi la mai
puțin de 400 m de păduri sau zone umede (lacuri, mlaștini, cursuri de apă, etc.).
Construcțiile pot fi amplasate doar pe terenuri arabile, cu respectarea cerințelor de
la punctul b)
OS1.7 Asigurarea conservării habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzân Rezervația naturală IV.20
Ostrovul Haralambie)
OS1.7.1 Asigurarea conservării habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau
Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
OS1.7.1.1 Creșterea suprafeței habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau
Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de habitat.
1.7.1.1.1

A04

Reglementarea strictă şi limitarea Măsura vizează reducerea efectelor dezastruoase ale suprapășunatului cu oi și în

A04.01.05

păşunatului cu oi şi în amestec de amestec de animale (târlirea, ruderalizare și tasarea solului, schimbarea drastică a

K02

animale; verificarea riguroasă şi compoziţiei specifice duce la dispariţia completă a speciilor de plante sensibile şi

K02.01

frecventă a respectării regulilor rare), care afectează la momentul actual toate fragmentele de habitat 3130. Prin

K02.02

impuse şi aplicarea de amenzi în reglementarea disturbărilor se va diminua și răspândirea speciilor cu caracter
cazul

abaterilor;

Reglementarea ruderal indigen (de exemplu stuful care se răspândește în zonele târlite și erodate).

practicilor agricole și zootehnice Pentru prevenirea reducerii suprafeţelor ocupate de acest tip de habitat este
pastorale în cadrul ariei protejate, necesară dezvoltarea unui set de reguli stricte privind păşunatul pe suprafaţa sitului
în apropierea habitatelor acvatice în zonele umede. Este imperios necesar dezvoltarea unei scheme de controale
de importanta comunitară;

frecvente pe tot parcursul anului şi aplicarea amenzilor dacă se constată
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Identificarea unor locuri la distante

nerespectarea măsurilor.

mai mari fata de zona umedă a

Masurile sunt prevazute de reglementarile legale, iar nerespectarea acestora poate

sitului în care să se realizeze

determina deteriorarea biotopului specific habitatului și implicit reducerea

adăpătoare pentru animalele

suprafetelor ocupate de tipul de habitat in Sit.

domestice -protejare habitat 3130.
1.7.1.1.2

A

Promovarea agriculturii ecologice

Folosirea substanţelor nocive ar trebuie interzisă pe tot teritorul ariei, în

A08

în randul agricultorilor de pe

concordanţă cu cerinţele pentru schemele agro-mediu. Dacă utilizarea acestor

teritoriul sitului ROSCI0131 și

substanţe rămâne permisă, se interzice strict depozitarea (chiar și temporară) a

reducerea utilizării fertilizanților

îngrășămintelor, pesticidelor sau altor soluții chimice, dar și a materialului

chimici, produselor biocide,

săditor/semințelor în afara limitelor terenurilor arabile. La limita parcelelor de

hormoni şi substanţe chimice pe tot

teren arabil adiacente habitatelor protejate vizate se va lăsa o fâșie de răzor cu

teritoriul ariei protejate, sau cel

vegetație naturală, cosită, de minimum 5 m lățime, pentru filtrarea substanțelor

puţin în zonele agricole adiacente

nocive sau eutrofizante provenite din parcela de teren agricol.

fragmentelor de habitat 3130 şi
controale periodice pentru
depistarea contravenţiilor şi
aplicarea de amenzi.
1.7.1.1.3

D01.02

Amenajarea unei rețele raționale de

Drumurile de pământ de la limitele terenurilor agricole, care deservesc populația

drumuri de pământ întreținute, cu

din zonă, se degradează în sezonul ploios, astfel locuitorii sunt siliți să taie noi

taluz format din vegetație naturală.

cărări și drumuri prin habitatele speciilor de interes comunitar. Prin întreținerea

Interzicerea stabilirii drumurilor noi rețelei existente şi necesare, acest efect se va diminua. De asemenea, la amenajarea
alternative.

unor noi drumuri (dacă este necesar), se va verifica distribuția habitatului 3130
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pentru a preveni fragmentarea acestuia.
1.7.1.1.4

E03.01

Eliminarea depozitelor de gunoaie Se recomandă introducerea unor reguli de ecologizare privind eliminarea
menajere

proximitatea deșeurilor, tăierea repetată a vegetației nitrofile (de către crescătorii de animale) şi

din

fragmentelor de habitate 3130.

controale frecvente din partea autorităţilor competente. Reabilitarea acestor zone

Ecologizarea stânelor și locurilor

ar contribui semnificativ la îmbunătățirea calității habitatelor.

de târlire.
1.7.1.1.5

I01

Eliminarea sau menținerea sub În cazul habitatului 3130, pentru eliminarea speciilor invazive se va recurge la un
control

a

alohtone
proximitatea

populațiilor

speciilor plan care să ia în considerare caracteristicile fiecărui fragment de habitat și

(invazive)
habitatului

din vegetația existentă. Indivizii speciilor invazive se vor elimina cu metode care nu
și afectează habitatul – tăiere și tratare locală (strict la nivelul individului) cu soluții

eliminarea acestora din suprafața chimice cu perioadă de descompunere rapidă. În perioada reabilitării se va exclude
ocupată de habitat. Semnalarea pășunatul în zonă.
prezentei altor specii alohtone cu
posibil impact asupra habitatului
3130;
Optimizarea parametrilor care
definesc structura tipului de habitat:
compozitie specifica, eliminarea
speciilor alohtone, mentinerea
consistentei optime, specifice
habitatului 3130 etc.
1.7.1.1.6

K

Monitorizarea continua a

Factorii climatici pot cauza variații mari ale nivelului apei. Aceste modificări
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parametrilor abiotici ai habitatului

naturale pot duce la secarea unor suprafețe, ceea ce poate avea efecte negative

3130.

asupra speciilor habitatului 3130. Este un fenomen natural extrem ce poate să
apară în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu îndeosebi în perioada verii în
zonele cu pârâuri, canale sau bălți și zonele umede limitrofe. În cazul lipsei de
inundații mai mulți ani, pe aceste terenuri va avea loc o succesiune a vegetației,
respectiv se vor instala fitocenoze caracteristice alianței Agrostion stoloniferae.

1.7.1.1.7

1.7.1.1.8

Controlul speciilor ruderale și

Prezența speciilor invazive, ca de exemplu: Xanthium italicum, Xanthium

invazive care pot afecta, prin

spinosum, Amaranthus retroflexus, A. albus, A. crispus, Daucus carota, Datura

apariție și creștere, speciile din

stramonium, Erigeron canadensis, specii de Chenopodiaceae ș.a. și a speciilor

clasa Isoëto-Nanojuncetea,

ruderale care colonizează anumite suprafețe din habitatul 3130, duce la eliminarea

caracteristice habitatului 3130

speciilor caracteristice habitatului.

K02.02

Reglementarea strictă şi limitarea

Prin îmbogățirea cu material organic provenit de la animalele care pășunează pe

K02.01

păşunatului cu oi și în amestec de

malurile canalelor, evoluția vegetației se îndreaptă spre instalarea populațiilor

animale; verificarea riguroasă şi

specifice alianței Bidention, bogate în elemente ca Bidens tripartita, Polygonum

frecventă a respectării regulilor

minus, Echinochloa crus-galli ș.a., cu efecte semnificative numai în câteva

impuse şi aplicarea de amenzi în

poligoane. În locurile unde au fost instalate stâne în prealabil sau turmele

cazul abaterilor.

staționează timp îndelungat, se instalează vegetație ruderală nitrofilă (Urtica

K02.01

dioica, Cirsium arvense, Carduus spp. ș.a.). Pentru reabilitarea acestor pâlcuri este
necesar tăierea repetată a acestor buruienișuri (de minim 3-4 ori pe an) și
eliminarea materialului vegetal rezultat pentru a scădea cantitatea de azot din
locurile respective. De asemenea, este important mutarea stânelor în conformitate
cu legislația în vigoare pentru a diminua efectele destructive de târlit și fertilizat pe
3816

timp îndelungat.
1.7.1.1.9

1.7.1.1.10

I01

Monitorizarea continua a speciilor

Speciile invazive care se instalează în habitatul 3130 au capacitatea de a intra în

K02.01

invazive și a speciilor caracteristice

competiție cu speciile native și astfel ajung să determine dispariția speciilor

habitatului 3130.

caracteristice habitatului.

Mentinerea habitatului cel puțin pe

Activitate menita sa asigure conservarea favorabila a habitatului 3130. Se vor

suprafetele ocupate in prezent,

analiza solicitarile de aprobare/avizare de investiții desfășurate in zonele unde a

inventariate si cartate în teren.

fost identificat habitatul și care pot determina reducerea suprafetelor ocupate de

-

tipul de habitat, fragmentarea acestuia, prin prisma reglementarilor legale, a
utilitatii sociale si a evaluarii impactului produs asupra mediului.
1.7.1.1.11

-

Realizarea creșterii nivelului de

Activitate menita sa asigure conservarea favorabila a habitatului 3130.

conștientizare a comunităților
locale (grupuri țintă: pescari,
ciobani, excursioniști, localnici) cu
privire la necesitatea conservării
diversității biologice și a utilizării
componentelor habitatelor într-o
maniera durabila.
1.7.1.1.12

-

Promovarea de activitati de

Activități menite sa asigure conservarea favorabila a habitatului 3130. Activitatile

atragere a surselor de finantare

vor fi atent monitorizate, pentru cunoasterea si perfectionarea practicilor in

pentru implementarea de masuri cu

domeniu.

scopul restabilirii starii favorabile a
habitatului 3130.
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OS1.7.1.2 Îmbunătățirea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din
Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
1.7.1.2.1

A04.02.05

Reglementarea strictă şi limitarea Măsura vizează reducerea efectelor dezastruoase ale suprapășunatului cu oi și în

K02.01

păşunatului cu oi şi în amestec de amestec de animale (târlirea, ruderalizare și tasarea solului, schimbarea drastică a
animale; verificarea riguroasă şi compoziţiei specifice duce la dispariţia completă a speciilor de plante sensibile şi
frecventă a respectării regulilor rare), care afectează la momentul actual toate fragmentele de habitat 3130. Prin
impuse şi aplicarea de amenzi în reglementarea disturbărilor se va diminua și răspândirea speciilor cu caracter
cazul

abaterilor;

Reglementarea ruderal indigen (de exemplu stuful care se răspândește în zonele târlite și erodate).

practicilor agricole și zootehnice Pentru prevenirea reducerii suprafeţelor ocupate de acest tip de habitat este
pastorale în cadrul ariei protejate, necesară dezvoltarea unui set de reguli stricte privind păşunatul pe suprafaţa sitului
în apropierea habitatelor acvatice în zonele umede. Este imperios necesar dezvoltarea unei scheme de controale
de importanta comunitară;

frecvente pe tot parcursul anului şi aplicarea amenzilor dacă se constată

Identificarea unor locuri la distante

nerespectarea măsurilor.

mai mari fata de zona umedă a

Masurile sunt prevazute de reglementarile legale, iar nerespectarea acestora poate

sitului în care să se realizeze

determina deteriorarea biotopului specific habitatului și implicit reducerea

adăpătoare pentru animalele

suprafetelor ocupate de tipul de habitat in Sit.

domestice - protejare habitat 3130.
1.7.1.2.2

A07
A08

Promovarea agriculturii ecologice

Folosirea substanţelor nocive ar trebuie interzisă pe tot teritorul ariei, în

în randul agricultorilor de pe

concordanţă cu cerinţele pentru schemele agro-mediu. Dacă utilizarea acestor

teritoriul sitului ROSCI0131 și

substanţe rămâne permisă, se interzice strict depozitarea (chiar și temporară) a

reducerea utilizării produselor

îngrășămintelor, pesticidelor sau altor soluții chimice, dar și a materialului

chimice de fertilizare, a produselor

săditor/semințelor în afara limitelor terenurilor arabile. La limita parcelelor de
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biocide, hormoni şi substanţe

teren arabil adiacente habitatelor protejate vizate se va lăsa o fâșie de răzor cu

chimice pe tot teritoriul ariei

vegetație naturală, cosită, de minimum 5 m lățime, pentru filtrarea substanțelor

protejate sau cel puţin în zonele

nocive sau eutrofizante provenite din parcela de teren agricol.

agricole adiacente fragmentelor de
habitat 3130 şi controale periodice
pentru depistarea contravenţiilor şi
aplicarea de amenzi.
1.7.1.2.3

E03.01

Eliminarea depozitelor de gunoaie Se recomandă introducerea unor reguli de ecologizare privind eliminarea
menajere

proximitatea deșeurilor, tăierea repetată a vegetației nitrofile (de către crescătorii de animale) şi

din

fragmentelor de habitate 3130.

controale frecvente din partea autorităţilor competente. Reabilitarea acestor zone

Ecologizarea stânelor și locurilor

ar contribui semnificativ la îmbunătățirea calității habitatelor.

de târlire.
1.7.1.2.4

I01

Eliminarea sau menținerea sub În cazul habitatului 3130, pentru eliminarea speciilor invazive se va recurge la un
control

a

alohtone
proximitatea

populațiilor

speciilor plan care să ia în considerare caracteristicile fiecărui fragment de habitat și

(invazive)
habitatului

din vegetația existentă. Indivizii speciilor invazive se vor elimina cu metode care nu
și afectează habitatul – tăiere și tratare locală (strict la nivelul individului) cu soluții

eliminarea acestora din suprafața chimice cu perioadă de descompunere rapidă. În perioada reabilitării se va exclude
ocupată de habitat.

pășunatul în zonă.
Se va semnalarea prezența altor specii alohtone cu posibil impact asupra
habitatului 3130;
Optimizarea parametrilor care definesc structura tipului de habitat: compozitie
specifica, eliminarea speciilor alohtone, mentinerea indicilor de abundență
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dominanță specifici habitatului 3130 și a unei acoperiri optime a fitocenozelor care
edifică habitatul etc.
Combaterea speciilor invazive se va realiza numai în baza unui studiu de
fundamentare daca fenomenul are tendința certa de extindere în situl ROSCI0131.
1.7.1.2.5

1.7.1.2.6

Controlul speciilor ruderale și

Prezența speciilor invazive, ca de exemplu: Xanthium italicum, Xanthium

invazive care pot afecta, prin

spinosum, Amaranthus retroflexus, A. albus, A. crispus, Daucus carota, Datura

apariție și creștere, speciile din

stramonium, Erigeron canadensis, specii de Chenopodiaceae ș.a. și a speciilor

clasa Isoëto-Nanojuncetea,

ruderale care colonizează anumite suprafețe din habitatul 3130 duce la eliminarea

caracteristice habitatului 3130

speciilor caracteristice habitatului.

K02.02

Reglementarea strictă şi limitarea

Prin îmbogățirea cu material organic provenit de la animalele care pășunează pe

K02.01

păşunatului cu oi și în amestec de

malurile canalelor, evoluția vegetației se îndreaptă spre instalarea populațiilor

animale; verificarea riguroasă şi

specifice alianței Bidention, bogate în elemente ca Bidens tripartita, Polygonum

frecventă a respectării regulilor

minus, Echinochloa crus-galli ș.a., cu efecte semnificative numai în câteva

impuse şi aplicarea de amenzi în

poligoane. În locurile unde au fost instalate stâne în prealabil sau turmele

cazul abaterilor.

staționează timp îndelungat, se instalează vegetație ruderală nitrofilă (Urtica

K02.01

dioica, Cirsium arvense, Carduus spp. ș.a.). Pentru reabilitarea acestor pâlcuri este
necesar tăierea repetată a acestor buruienișuri (de minim 3-4 ori pe an) și
eliminarea materialului vegetal rezultat pentru a scădea cantitatea de azot din
locurile respective. De asemenea, este important mutarea stânelor în conformitate
cu legislația în vigoare pentru a diminua efectele destructive de târlit și fertilizat pe
timp îndelungat.
1.7.1.2.7

K

Monitorizarea continua a

O amenințare care nu poate fi cuantificată în prezent este schimbarea temperaturii,
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parametrilor abiotici ai habitatului

manifestată în special prin încălzirea globală.

Aceasta poate avea ca efect

acvatic.

intensificarea

ploi

fenomenelor

extreme

(furtuni,

abundente), seceta

și

deșertificarea, în anii secetoși, bălțile temporare și terenurile inundate seacă
repede, ceea ce are un impact major asupra speciilor caracteristice habitatului
3130, asociațiile vegetale caracteristice virând către alte tipuri de fitocenoze. Este
un fenomen natural extrem ce poate să apară în ROSCI0131 Oltenița-MostișteaChiciu îndeosebi în perioada verii în zonele cu canale sau bălți și zonele umede
limitrofe.
1.7.1.2.8

K02.01

Monitorizarea continua a speciilor

Speciile invazive care se instalează în habitatul 3130 au capacitatea de a intra în

invazive și a speciilor caracteristice

competiție cu speciile native și astfel ajung să determine dispariția speciilor

habitatului 3130.

caracteristice habitatului.

OS1.7.2 Asigurarea conservării habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul
atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
OS1.7.2.1 Conservarea suprafeței habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul
menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia din punct de vedere al suprafeței ocupate.
1.7.2.1.1

A07

Promovarea agriculturii ecologice

Chimicalele și produsele hormonale folosite în agricultură pe terenurile arabile

în randul agricultorilor de pe

adiacente se pot infiltra prin pânza freatică în apa bălților și canalelor. Ca efect,

teritoriul sitului ROSCI0131 și

apare fenomenul de eutrofizare, se produce o dezvoltare accentuată a algelor

reducerea utilizării produselor

filamentoase în detrimentul macrofitelor acvatice, fiind afectate în mod deosebit

biocide, hormoni şi substanţe

speciile submerse. Folosirea substanţelor nocive ar trebuie interzisă pe tot teritorul

chimice pe tot teritoriul ariei

ariei, în concordanţă cu cerinţele pentru schemele agro-mediu. Dacă utilizarea

protejate sau cel puţin în zonele

acestor substanţe rămâne permisă, se interzice strict depozitarea (chiar și
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agricole adiacente fragmentelor de

temporară) a îngrășămintelor, pesticidelor sau altor soluții chimice, dar și a

habitat 3150 şi controale periodice

materialului săditor/semințelor în afara limitelor terenurilor arabile. La limita

pentru depistarea contravenţiilor şi

parcelelor de teren arabil adiacente habitatelor protejate vizate se va lăsa o fâșie de

aplicarea de amenzi.

răzor cu vegetație naturală, cosită, de minimum 5 m lățime, pentru filtrarea
substanțelor nocive sau eutrofizante provenite din parcela de teren agricol.

1.7.2.1.2

A08

Promovarea agriculturii ecologice

Îngrășămintele chimice utilizate în agricultură conduc la eutrofizarea apelor de

în randul agricultorilor de pe

suprafață, scăzând astfel cantitatea de oxigen din apă și conducând la diminuarea

teritoriul sitului ROSCI0131 și

numărului de specii de macrofite acvatice.

reducerea cantității de fertilizanți

Se recomandă practicarea unor tehnologii agricole ecologice. Dacă utilizarea

chimici utilizați în agricultura

îngrășămintelor chimice pe terenurile agricole din preajma canalelor unde a fost

convențională – protecție habitat

identificat habitatul 3150 rămâne permisă, se interzice strict depozitarea (chiar și

3150.

temporară) a îngrășămintelor sau altor soluții chimice în afara limitelor terenurilor
arabile. La limita parcelelor de teren arabil adiacente habitatelor protejate vizate se
va lăsa o fâșie de răzor cu vegetație naturală, cosită, de minimum 5 m lățime,
pentru filtrarea substanțelor nocive sau eutrofizante provenite din parcela de teren
agricol.

1.7.2.1.3

H01.05

Îmbunătățirea

sistemelor

de Activitățile propuse au rolul de a conserva habitatele tinta. Atingerea stării chimice

alarmare și intervenție în caz de bune și menținerea stării ecologice și a potențialului ecologic bun pentru bălțile și
poluare a apelor de suprafață.

canalele din sit, pentru habitatul 3150.

Realizarea studiilor de monitorizare

Frecvența inundațiilor în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu este una mare,

a calității apei,

astfel există riscul poluării apelor de suprafață prin inundarea unităților industriale

monitorizarea continua a surselor riverane sitului. În acest mod există riscul introducerii de substanțe chimice
3822

de poluare existente și potențiale a periculoase ce pot avea un puternic impact asupra habitatelor acvatice și implicit

1.7.2.1.4

1.7.2.1.5

bazinelor de apa de suprafață.

asupra habitatului 3150.

H01.05

Prevenirea deversării gunoaielor în

Activitate menita sa asigure conservarea favorabila a habitatului 3150.

K02.03

sit și asigurarea unui management

Un alt fel de poluare a apelor o constituie deșeurile solide (predominant plastic

riguros al deșeurilor menajere

dar și metal, sticlă) care ajung în ape în cantități mari, mai ales cu ocazia viiturilor.

pentru evitarea apariției și

Aceste gunoaie plutitoare pot fi transportate și depuse de apa ridicată la distanțe

acumulării de deșeuri plutitoare în

surprinzător de mari. Efectele sunt multiple: pierdere directă de habitate, impact

interiorul sitului ROSCI0131.

vizual negativ.

H01.05

Menținerea bălților, canalelor, a În acest mod se vor conserva habitatele tinta. Unele activități agricole desfășurate

K02.03

altor corpuri mici de apa, într-un prin folosirea unor tehnologii neecologice pot duce la poluarea difuză a apelor de
stadiu care sa le permită să-și suprafață și subterane și pot afecta calitatea apei și biodiversitatea habitatelor
exercite rolul ecosistemic, prin acvatice. În vecinătatea celor mai multe canale și bălți din sit se practică
evitarea fluctuațiilor excesive și agricultura, sub formă de monocultură pe suprafețe mari. Chimicalele și produsele
poluării apei în situl ROSCI0131.

hormonale folosite în agricultură pe terenurile arabile adiacente se pot infiltra prin

Promovarea agriculturii ecologice

pânza freatică în apele bălților și canalelor. Aceste substanțe au diverse efecte

în randul agricultorilor de pe

directe și indirecte, pot afecta: rata de creștere a macrofitelor acvatice și înmulțirea

teritoriul sitului ROSCI0131 și

acestor specii de plante, ceea ce are ca urmare o scădere a biodiversității în zonele

reducerea cantității de biocide și

respective. Utilizarea produselor biocide, a hormonilor şi a altor substanţe chimice

fertilizanți chimici utilizați în

în agricultură, pe terenurile agricole din preajma zonelor umede din ROSCI0131

agricultura convențională –

Oltenița-Mostiștea-Chiciu are ca urmare și o creștere indirectă a gradului de

protecție habitat 3150.

eutrofizare. Ca urmare a acestui fapt, se produce o dezvoltare accentuată a algelor
3823

filamentoase în detrimentul macrofitelor acvatice, fiind afectate în mod deosebit
speciile submerse din habitatul 3150.
1.7.2.1.6

K01.03

Monitorizarea

continua

a Factorii climatici pot cauza variații mari ale nivelului apei. Aceste modificări

parametrilor abiotici ai habitatului naturale pot duce la secarea unor suprafețe, ceea ce poate avea efecte negative
3150.

asupra speciilor habitatului 3150. Este un fenomen natural extrem ce poate să

Menținerea adâncimii apei în

apară în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu îndeosebi în perioada verii în

bazinele acvatice, în perioadele cu

zonele cu pârâuri, canale sau bălți și zonele umede limitrofe.

seceta excesiva, inclusiv prin

Datorită secetei și precipitațiilor reduse, bălțile temporare seacă repede, nivelul

inundare sau transfer de apa din

apei din canale scade foarte mult, impactul secării fiind o mișcare redusă a

Dunăre.

speciilor, bariere mai înalte, lipsă de oxigen. Scăderea nivelului apei produce o
concentrare a fitoindivizilor, iar în lipsa apei aceste fitocenoze dispar ducând la
pierderea habitatului. Aceste aspecte pot avea un impact important asupra
habitatelor de apă dulce care pot dispărea dacă fenomenul persistă.

1.7.2.1.7

K02.03

Monitorizare

permanenta

prin Prezența fermelor de animale și a terenurilor agricole fertilizate artificial în

prelevări periodice de apa din interiorul ariei protejate sau riverane acesteia, duce la eliberarea de nutrienți ce
bălțile și canalele din sit și analiza stimulează înflorirea algelor și afectează vegetația acvatică în general, reducând
probelor

din

punct

chimic și biologic.

de vedere brusc cantitatea de oxigen din apă. De asemenea, creșterea temperaturii în
perioada verii duce la dezvoltarea algelor filamentoase și astfel se reduce
cantitatea de lumină care pătrunde în apă în zonele unde sunt prezente aceste alge
și în acest fel sunt afectate speciile submerse din habitatul 3150. Acest fenomen
este cel mai des întâlnit în bălțile și lacurile din preajma terenurilor agricole și
fermelor zootehnice.
3824

1.7.2.1.8

-

Promovarea includerii masurilor și

Activități de popularizare a importantei conservării habitatelor acvatice specifice

regulilor de gestionare durabila a

sitului ROSCI0131 si utilizării în mod durabil a serviciilor oferite de aceste

zonelor umede în contractele de

habitate.

închiriere/gestionare a resurselor
piscicole, a dreptului de pescuit
sportiv și a contractelor de
exploatare a stufului în situl
ROSCI0131.
OS1.7.2.2 Menținerea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau
Hydrocharition, în sensul asigurării stării de conservare favorabilă a acestuia.
1.7.2.2.1

A07

Promovarea agriculturii ecologice

Chimicalele și produsele hormonale folosite în agricultură pe terenurile arabile

în randul agricultorilor de pe

adiacente se pot infiltra prin pânza freatică în apa bălților și canalelor. Ca efect,

teritoriul sitului ROSCI0131 și

apare fenomenul de eutrofizare, se produce o dezvoltare accentuată a algelor

reducerea utilizării produselor

filamentoase în detrimentul macrofitelor acvatice, fiind afectate în mod deosebit

biocide, hormoni şi substanţe

speciile submerse. Folosirea substanţelor nocive ar trebuie interzisă pe tot teritorul

chimice pe tot teritoriul ariei

ariei, în concordanţă cu cerinţele pentru schemele agro-mediu. Dacă utilizarea

protejate sau cel puţin în zonele

acestor substanţe rămâne permisă, se interzice strict depozitarea (chiar și

agricole adiacente fragmentelor de

temporară) a îngrășămintelor, pesticidelor sau altor soluții chimice, dar și a

habitat 3150 şi controale periodice

materialului săditor/semințelor în afara limitelor terenurilor arabile. La limita

pentru depistarea contravenţiilor şi

parcelelor de teren arabil adiacente habitatelor protejate vizate se va lăsa o fâșie de

aplicarea de amenzi.

răzor cu vegetație naturală, cosită, de minimum 5 m lățime, pentru filtrarea
substanțelor nocive sau eutrofizante provenite din parcela de teren agricol.
3825

1.7.2.2.2

A08

Promovarea agriculturii ecologice

Îngrășămintele chimice utilizate în agricultură conduc la eutrofizarea apelor de

în randul agricultorilor de pe

suprafață, scăzând astfel cantitatea de oxigen din apă și conducând la diminuarea

teritoriul sitului ROSCI0131 și

numărului de specii de macrofite acvatice.

reducerea cantității de fertilizanți

Se recomandă practicarea unor tehnologii agricole ecologice. Dacă utilizarea

chimici utilizați în agricultura

îngrășămintelor chimice pe terenurile agricole din preajma canalelor unde a fost

convențională – protecție habitat

identificat habitatul 3150 rămâne permisă, se interzice strict depozitarea (chiar și

3150.

temporară) a îngrășămintelor sau altor soluții chimice în afara limitelor terenurilor
arabile. La limita parcelelor de teren arabil adiacente habitatelor protejate vizate se
va lăsa o fâșie de răzor cu vegetație naturală, cosită, de minimum 5 m lățime,
pentru filtrarea substanțelor nocive sau eutrofizante provenite din parcela de teren
agricol.

1.7.2.2.3

H01.05

Menținerea bălților, canalelor, a În acest mod se vor conserva habitatele tinta. Unele activități agricole desfășurate
altor corpuri mici de apa, într-un prin folosirea unor tehnologii neecologice pot duce la poluarea difuză a apelor de
stadiu care sa le permită să-și suprafață și subterane și pot afecta calitatea apei și biodiversitatea habitatelor
exercite rolul ecosistemic, prin acvatice.
evitarea fluctuațiilor excesive și În vecinătatea celor mai multe canale și bălți din sit se practică agricultura, sub
poluării apei în situl ROSCI0131.

formă de monocultură pe suprafețe mari. Chimicalele și produsele hormonale

Promovarea agriculturii ecologice

folosite în agricultură pe terenurile arabile adiacente se pot infiltra prin pânza

în randul agricultorilor de pe

freatică în apele bălților și canalelor. Aceste substanțe au diverse efecte directe și

teritoriul sitului ROSCI0131 și

indirecte, pot afecta: rata de creștere a macrofitelor acvatice și înmulțirea acestor

reducerea cantității de biocide și

specii de plante, ceea ce are ca urmare o scădere a biodiversității în zonele

fertilizanți chimici utilizați în

respective.
3826

agricultura convențională –

Utilizarea produselor biocide, a hormonilor şi a altor substanţe chimice în

protecție habitat 3150.

agricultură, pe terenurile agricole din preajma zonelor umede din ROSCI0131
Oltenița-Mostiștea-Chiciu are ca urmare și o creștere indirectă a gradului de
eutrofizare. Ca urmare a acestui fapt, se produce o dezvoltare accentuată a algelor
filamentoase în detrimentul macrofitelor acvatice, fiind afectate în mod deosebit
speciile submerse din habitatul 3150.

1.7.2.2.4

K02.03

Monitorizare

permanenta

prin Prezența fermelor de animale și a terenurilor agricole fertilizate artificial în

prelevări periodice de apa din interiorul ariei protejate sau riverane acesteia, duce la eliberarea de nutrienți ce
bălțile și canalele din sit și analiza stimulează înflorirea algelor și afectează vegetația acvatică în general, reducând
probelor

din

punct

de vedere brusc cantitatea de oxigen din apă. De asemenea, creșterea temperaturii în

chimic și biologic.

perioada verii duce la dezvoltarea algelor filamentoase și astfel se reduce
cantitatea de lumină care pătrunde în apă în zonele unde sunt prezente aceste alge
și în acest fel sunt afectate speciile submerse din habitatul 3150. Acest fenomen
este cel mai des întâlnit în bălțile și lacurile din preajma terenurilor agricole și
fermelor zootehnice.

1.7.2.2.5

-

Menținerea

sub

control

a Realizarea bazei de date cu date de referință pentru habitatul 3150, actualizate

populațiilor speciilor submerse care periodic. Schimbarea regimului hidric determinat de îndiguiri va determina
prezintă tendințe colonizatoare.

degradarea continuă a habitatelor acvatice, ducând la schimbarea compoziției

Realizarea periodica a observațiilor floristice și chiar la dispariția habitatului 3150.
asupra

compoziției

habitatului

3150,

floristice

a

estimarea

acoperirii, inventarierea altor specii
3827

care apar în habitat.
Actualizarea inventarelor evaluarea detaliata și monitorizarea
stării de conservare a habitatului
3150. Activitatea trebuie efectuata
pe toată suprafața ROSCI0131.
OS1.7.3 Asigurarea conservării habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a
acestuia.
OS1.7.3.1 Creșterea suprafeței habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a
acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.
1.7.3.1.1

A03.03.

Implementarea

cositului

prin Nu există studii anterioare din care să reiese că pajiștile din sit au fost folosite în

politici administrative locale

regim de fânețe și, mai ales, ce suprafețe din acestea.

Reglementarea numărului de cosiri

Habitatul 6510 încadrează pajiști bogate în plante cu flori și specii cu valoare

și a perioadei de cosire

furajeră ridicată, utilizate ca fânețe care au un regim special al cosirii. Pentru
creșterea suprafeței acestui habitat în sit este nevoie de o politică adecvată a
administrație locale, de educare și stimulare a locuitorilor din zonă în spiritul
utilizării acestor pajiști în regim de fâneață. Astfel, suprafețele utilizate în acest
scop nu se vor cosi înainte ca gramineele să înflorească, iar după aceea numai o
dată sau de două ori pe an.

1.7.3.1.2

A04.01.05.

Reglementarea strictă şi limitarea

Suprafețele de pajiști din sit, care ar putea fi transformate în fânețe, sunt pajiști

păşunatului cu oi, vaci şi capre;

intrazonale, de luncă, naturale, cu specii de valoare medie şi slabe furajere,

verificarea riguroasă şi frecventă a

neîmbunătăţite, neirigate, unde durata de pășunat ar trebui să fie de 120-140
3828

respectării regurilor impuse şi

zile/an, iat încărcătura optimă UVM/ha mai mică de 1.

aplicarea de amenzi în cazul

Limitarea suprapășunatului și interzicerea pășunatului intensiv. Pentru prevenirea

abaterilor.

reducerii suprafeţelor ocupate de acest tip de habitat este necesară dezvoltarea unui
set de reguli stricte privind păşunatul pe suprafaţa sitului, armonizate cu
amenajamentele pastorale locale.

1.7.3.1.3

K02.01

Împrejmuire

Acele suprafețe unde s-a observat schimbarea compoziției de specii ar trebui să fie

Însămânțare

exceptate de la păşunat prin împrejmuire şi separarea de pajiştile mezofile din jur

Fertilizare

şi astfel vor putea fi în măsură să acţioneze în calitate de centre de expansiune şi

Implementarea

cositului

prin de recuperare pentru diversitate biologică.

politici administrative locale

Perimetrele vizate pentru creșterea suprafeței habitatului, afectate de exces de

Exploatare rațională în concordanță

umiditate, înainte de însămânțare, necesită ameliorarea regimului hidric prin

cu tipul habitatului

desecare şi drenaje, corectarea reacţiei solului prin amendare etc.
Însămânțarea acestor pajiști cu specii de caracteristice habitatului: în primul rând
ovăscior

- Arrhenatherum elatius și altele: Trisetum flavescens, Dactylis

glomerata, Phleum pratense, Lolium perenne, Salvia nemorosa, Onobrychis
viciifolia, Trifolium pratense, Alopecurus pratense, Holcus lanatus, Anthoxanthum
odoratum.
La pajiştile ce urmează a se supraînsămânţa, pentru a nu stimula dezvoltarea
speciilor spontane care pot înăbuşi tinerele plante ce apar din sămânţă, fertilizarea
se va face după prima coasă sau un ciclu de păşunat.
3829

Pentru că habitatul încadrează fâneţe bogate în plante cu flori suprafețele de pajiști
din sit, care ar putea fi transformate în fânețe, nu se vor cosi înainte ca gramineele
să înflorească, iar după aceea numai o dată sau de două ori pe an.
Limitarea suprapășunatului și interzicerea pășunatului intensiv. Pentru prevenirea
reducerii suprafeţelor ocupate de acest tip de habitat este necesară dezvoltarea unui
set de reguli stricte privind păşunatul pe suprafaţa sitului, armonizate cu
amenajamentele pastorale locale.
OS1.7.3.2 Îmbunătățirea structurii și funcțiunilor specifice ale habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării
de conservare favorabilă a acestuia.
1.7.3.2.1

A03.03

Implementarea

cositului

prin Nu există studii anterioare din care să reiese că pajiștile din sit au fost folosite în

politici administrative locale

regim de fânețe și, mai ales, ce suprafețe din acestea.

Reglementarea numărului de cosiri

Habitatul 6510 încadrează pajiști bogate în plante cu flori și specii cu valoare

și a perioadei de cosire

furajeră ridicată, utilizate ca fânețe care au un regim special al cosirii. Pentru
creșterea suprafeței acestui habitat în sit este nevoie de o politică adecvată a
administrație locale, de educare și stimulare a locuitorilor din zonă în spiritul
utilizării acestor pajiști în regim de fâneață. Astfel, suprafețele utilizate în acest
scop nu se vor cosi înainte ca gramineele să înflorească, iar după aceea numai o
dată sau de două ori pe an.

1.7.3.2.2

A04.01.05

Reglementarea strictă şi limitarea

Suprafețele de pajiști din sit, care ar putea fi transformate în fânețe, sunt pajiști

păşunatului cu oi, vaci şi capre;

intrazonale, de luncă, naturale, cu specii de valoare medie şi slabe furajere,

verificarea riguroasă şi frecventă a

neîmbunătăţite, neirigate, unde durata de pășunat ar trebui să fie de 120-140

respectării regurilor impuse şi

zile/an, iat încărcătura optimă UVM/ha mai mică de 1.
3830

aplicarea de amenzi în cazul

Limitarea suprapășunatului și interzicerea pășunatului intensiv. Pentru prevenirea

abaterilor.

reducerii suprafeţelor ocupate de acest tip de habitat este necesară dezvoltarea unui
set de reguli stricte privind păşunatul pe suprafaţa sitului, armonizate cu
amenajamentele pastorale locale.

1.7.3.2.3

K02.01

Împrejmuire

Acele suprafețe unde s-a observat schimbarea compoziției de specii ar trebui să fie

Însămânțare

exceptate de la păşunat prin împrejmuire şi separarea de pajiştile mezofile din jur

Fertilizare

şi astfel vor putea fi în măsură să acţioneze în calitate de centre de expansiune şi
de recuperare pentru diversitate biologică.
Însămânțarea acestor pajiști cu specii de caracteristice habitatului: în primul rând
ovăscior

- Arrhenatherum elatius și altele: Trisetum flavescens, Dactylis

glomerata, Phleum pratense, Lolium perenne, Salvia nemorosa, Onobrychis
viciifolia, Trifolium pratense, Alopecurus pratense, Holcus lanatus, Anthoxanthum
odoratum.
La pajiştile ce urmează a se supraînsămânţa, pentru a nu stimula dezvoltarea
speciilor spontane care pot înăbuşi tinerele plante ce apar din sămânţă, fertilizarea
se va face după prima coasă sau un ciclu de păşunat.
Pentru că habitatul încadrează fâneţe bogate în plante cu flori suprafețele de pajiști
din sit, care ar putea fi transformate în fânețe, nu se vor cosi înainte ca gramineele
să înflorească, iar după aceea numai o dată sau de două ori pe an.
OS1.7.4 Asigurarea conservării habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul
atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
OS1.7.4.1 Creșterea suprafeței habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul
3831

atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.
1.7.4.1.1

A04.01.05

Monitorizarea

continua

a Factorii climatici pot cauza variații mari ale nivelului apei. Aceste modificări

E03.01

parametrilor abiotici ai habitatului naturale pot duce la secarea unor suprafețe, ceea ce poate avea efecte negative

J03.01

3270.

asupra speciilor habitatului 3270. Este un fenomen natural extrem ce poate să

Menținerea suprafeţelor actuale

apară în ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu îndeosebi în perioada verii în

ocupate de habitat 3270.

zonele cu pârâuri, canale sau bălți și zonele umede limitrofe. În cazul lipsei de
inundații mai mulți ani, pe aceste terenuri va avea loc o succesiune a vegetației,
respectiv se vor instala fitocenoze caracteristice alianței Agrostion stoloniferae.
Se va păstra vegetația de pe malurile apelor curgătoare. Nu se va înlătura vegetaţia
lemnoasă (arbori şi arbuşti) de pe malurile apelor curgătoare, pe toată suprafața
sitului. Se vor încheia convenții cu autoritățile locale privind preîntâmpinarea
acțiunilor de distrugere a vegetației riverane. Reducerea suprafeței ocupate de
habitat trebuie să se mențină sub 1%

1.7.4.1.2

A08

Promovarea agriculturii ecologice

Folosirea substanţelor nocive ar trebuie interzisă pe tot teritorul ariei, în

în randul agricultorilor de pe

concordanţă cu cerinţele pentru schemele agro-mediu. Dacă utilizarea acestor

teritoriul sitului ROSCI0131 și

substanţe rămâne permisă, se interzice strict depozitarea (chiar și temporară) a

reducerea utilizării fertilizanților

îngrășămintelor, pesticidelor sau altor soluții chimice, dar și a materialului

chimici pe tot teritoriul ariei

săditor/semințelor în afara limitelor terenurilor arabile.

protejate sau cel puţin în zonele
agricole adiacente fragmentelor de
habitat 3270 şi controale periodice
pentru depistarea contravenţiilor şi
3832

aplicarea de amenzi.
1.7.4.1.3

1.7.4.1.4

J01.01

E03.01

Prevenirea incendiilor vegetaţiei

Se vor amplasa panouri informative şi de avertizare în tot situl prin care se va face

palustre

cunoscută interzicerea incendierii stufului

Eliminarea depozitelor de gunoaie Se recomandă introducerea unor reguli de ecologizare privind eliminarea
menajere

din

proximitatea deșeurilor, tăierea repetată a vegetației nitrofile (de către crescătorii de animale) şi

fragmentelor de habitate 3270.

controale frecvente din partea autorităţilor competente. Reabilitarea acestor zone

Ecologizarea stânelor și locurilor

ar contribui semnificativ la îmbunătățirea calității habitatelor.

de târlire.
1.7.4.1.5

J03.01

Controlul speciilor ruderale și

Prezența speciilor invazive și a speciilor ruderale care colonizează anumite

invazive care pot afecta, prin

suprafețe din habitatul 3270 duce la eliminarea speciilor caracteristice habitatului.

apariție și creștere, speciile
caracteristice habitatului 3270
1.7.4.1.6

-

Realizarea creșterii nivelului de

Activitate menita sa asigure conservarea favorabila a habitatului 3130.

conștientizare a comunităților
locale (grupuri țintă: pescari,
ciobani, excursioniști, localnici) cu
privire la necesitatea conservării
diversității biologice și a utilizării
componentelor habitatelor într-o
maniera durabila.
1.7.4.1.7

J03.01

Promovarea de activitati de

Activități menite sa asigure conservarea favorabila a habitatului 3130. Activitatile

atragere a surselor de finantare

vor fi atent monitorizate, pentru cunoasterea si perfectionarea practicilor in
3833

pentru implementarea de masuri cu

domeniu.

scopul restabilirii starii favorabile a
habitatului 3130.
OS1.7.4.2 Menținerea stării de conservare favorabilă din punctual de vedere al structurii și funcțiilor habitatului 3270 Râuri cu maluri
nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention.
1.7.4.2.1

A08

Promovarea agriculturii ecologice

Îngrășămintele chimice utilizate în agricultură conduc la eutrofizarea apelor de

în randul agricultorilor de pe

suprafață, scăzând astfel cantitatea de oxigen din apă și conducând la diminuarea

teritoriul sitului ROSCI0131 și

numărului de specii de macrofite acvatice.

reducerea cantității de fertilizanți

Se recomandă practicarea unor tehnologii agricole ecologice și folosirea

chimici utilizați în agricultura

îngrășemintelor organice.

convențională – protecție habitat
3270.
1.7.4.2.2

-

Menținerea

sub

control

a Realizarea bazei de date cu date de referință pentru habitatul 3270, actualizate

populațiilor speciilor submerse care periodic. Schimbarea regimului hidric determinat de îndiguiri va determina
prezintă tendințe colonizatoare.

degradarea continuă a habitatelor acvatice, ducând la schimbarea compoziției

Realizarea periodica a observațiilor floristice și chiar la dispariția habitatului 3270.
asupra

compoziției

habitatului

3270,

floristice

a

estimarea

acoperirii, inventarierea altor specii
care apar în habitat.
Actualizarea inventarelor evaluarea detaliata și monitorizarea
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stării de conservare a habitatului
3270. Activitatea trebuie efectuata
pe toată suprafața ROSCI0131.
OG2 Asigurarea bazei de informații/date referitoare la speciile şi habitatele pentru care au fost declarate ariile naturale protejate cu scopul de a oferi
suportul necesar pentru managementul conservării biodiversității şi evaluarea eficienţei managementului.
OS2.1 Actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată - pentru speciile și habitatele de interes conservative
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

-

-

-

-

-

Actualizarea inventarelor pentru

Evaluarea detaliată a distribuției speciilor și a efectivelor populaționale la un

speciile de ihtiofaună

interval de maxim 3 ani

Actualizarea inventarelor pentru

Evaluarea detaliată a distribuției speciilor și a efectivelor populaționale la un

speciile de amfibieni și reptile

interval de maxim 3 ani

Actualizarea inventarelor pentru

Evaluarea detaliată a distribuției speciilor și a efectivelor populaționale la un

speciile de păsări

interval de maxim 3 ani

Actualizarea inventarelor pentru

Evaluarea detaliată a distribuției speciilor și a efectivelor populaționale la un

speciile de mamifere

interval de maxim 3 ani

Actualizarea inventarelor pentru

Evaluarea detaliată a habitatului la un interval de maxim 5 ani.

habitatele de interes conservativ.
OS2.2 Realizarea monitorizării stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ.
2.2.1

2.2.2

2.2.3

-

-

-

Realizarea monitorizării speciilor

Monitorizarea se va realiza conform unor protocoale.

de ihtiofaună

Monitorizarea realizată cu o periodicitate de 2 ani.

Realizarea monitorizării speciilor

Monitorizarea se va realiza conform unor protocoale.

de amfibieni și reptile

Monitorizarea realizată cu o periodicitate de 2 ani.

Realizarea monitorizării speciilor

Monitorizarea se va realiza conform unor protocoale.
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2.2.4

2.2.5

-

-

de păsări

Monitorizarea realizată cu o periodicitate de 2 ani.

Realizarea monitorizării speciilor

Monitorizarea se va realiza conform unor protocoale.

de mamifere

Monitorizarea realizată cu o periodicitate de 2 ani.

Realizarea monitorizării habitatelor

Monitorizarea se va realiza conform unor protocoale.

de interes conservativ

Monitorizarea realizată cu o periodicitate de 2 ani.

OG3 Asigurarea managementului eficient al ariilor naturale protejate cu scopul menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de
interes conservativ.
OS3.1 Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea acestora.
3.1.1

-

Realizarea și instalarea bornelor,

Se vor monta elementele de identificare - borne, panouri, indicatoare, cu precădere

panourilor și indicatoarelor, pentru

la drumurile publice prin care se asigură accesul în arii.

evidențierea limitelor ariilor
naturale protejate.
3.1.2

-

Întreținerea mijloacelor de

Mijloacele de semnalizare vor fi verificate și întreținute periodic.

semnalizare a limitelor ariilor
naturale protejate.
OS3.2 Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor Planului de management.
3.2.1

3.2.2

-

-

Realizarea de patrule periodice pe

Efectuarea de patrule periodice pe teritoriul ariilor naturale protejate, în vederea

teritoriul ariilor naturale protejate.

asigurării reglementărilor și prevederilor Planului de management.

Acordarea de avize -

Proiectele şi planurile/programele vor fi analizate din punctul de vedere al

negative/pozitive, pentru proiectele

impactului potențial asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ și se va

și planurile/programele care se

urmări acordarea de avize pozitive celor care nu au impact negativ și sunt în

realizează pe teritoriul ariilor

conformitate cu prevederile Planului de management.
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naturale protejate.
OS3.3 Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management.
3.3.1

-

Identificarea de surse de finanțare

Administratorul va avea obligația de a identifica sursele de finanțare necesare
implementării prevederilor Planului de management

3.3.2

-

Elaborarea de cereri de finanțare

Administratorul va elabora și depune cereri de finanţare a ariei pentru diferite

pentru diferite fonduri și programe

fonduri şi programe de finanţare identificate

de finanțare.
3.3.3

-

Desfășurarea de activități de

Administratorul va identifica și realiza activităţi de autofinanţare a ariei

autofinanțare.
OS3.4 Monitorizarea implementării Planului de management
3.4.1

-

Urmărirea realizării indicatorilor de

Se va monitoriza implementarea Planului de management.

monitorizare - calitativi și
cantitativi, milestone-urilor și a
livrabilelor Planului de
management.
3.4.2

-

Ajustarea/modificarea indicatorilor

Se vor efectua ajustări și modificări ale indicatorilor în funcție de modificarea

funcție de modificarea

Planului de management.

implementării Planului de
management.
OS3.5 Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/ managementul ariilor naturale protejate
3.5.1

-

Evaluarea nevoilor de formare a

Se va face evaluarea nevoilor de formare a personalului implicat în managementul

personalului implicat în

ariilor și se va încerca asigurarea mijloacelor logistice și financiare pentru
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managementul ariilor naturale

dezvoltarea financiară a personalului/voluntarilor implicați.

protejate.
3.5.2

-

Desfășurarea cursurilor de instruire

Se va organiza sau participa la cursurile de instruire în funcție de rezultatele

necesare.

evaluării.

OG4 Creşterea nivelului de conştientizare/ îmbunătățirea cunoştinţelor şi schimbarea atitudinii şi comportamentului, pentru grupurile interesate care
au impact asupra conservării biodiversităţii.
OS4.1 Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.
4.1.1

4.1.2

-

-

Constituirea unui Grup de lucru

Se va constitui un grup de lucru pentru elaborarea/ actualizarea Strategiei şi a

pentru elaborarea/actualizarea

Planului de acţiune privind comunicarea, educația ecologică și conştientizarea

Strategiei şi Planului

publicului.

Realizarea de întâlniri pentru

Se vor realiza întâlniri periodice în timpul elaborării Strategiei şi Planului cu

elaborarea /actualizarea Strategiei

factorii interesați.

şi Planului.
OS4.2 Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.
4.2.1

-

Realizarea de materiale informative

Se vor realiza materiale informative - broşuri, pliante, postere, cărţi şi alte

referitoare la ariile naturale

modalităţi de informare, pentru educarea şi conştientizarea continuă a oamenilor

protejate - broșuri, pliante, postere,

asupra necesităţii ocrotirii speciilor şi a habitatelor în care trăiesc.

cărți,...
4.2.2

-

Realizarea/actualizarea site-ului

Se va realiza și actualiza periodic site-ului web al ariilor

web al ariilor naturale protejate
4.2.3

-

Realizarea și difuzarea unui film

Se va realiza un film documentar pentru promovarea biodiversității din zonă

documentar referitor la ariile
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naturale protejate
4.2.4

-

Realizarea unor trasee de

Se vor realiza trasee turistice de vizitare

interpretare a valorilor naturale ale
ariilor naturale protejate.
4.2.5

-

Realizarea de panouri educative

Se vor realiza panouri educative privind importanța speciilor și habitatelor de
interes conservativ din zonă, precum și panouri educative privind reguli de
comportament în arii.

4.2.6

4.2.7

-

-

Realizarea de puncte de

Se vor realiza cu precădere în localitățile Gurbanesti, Valea Argovei, Frasinet,

informare/vizitare in localitățile din

Oltenita, Manastirea, Dorobantu, Ulmu, Ciocanesti, Gradistea, Alexandru

aria siturilor Natura 2000,

Odobescu.

Realizarea unui manual de educație

Se va realiza un manual de educaţie ecologică.

ecologică pentru ariile naturale
protejate
4.2.8

-

Realizarea unui curs opțional de

Se va realiza un curs opţional de educaţie ecologică - pe baza manualului, adresat

educație ecologică - pe baza

şcolilor de pe teritoriul și din vecinătatea ariilor, incluzând lecţii în natură.

manualului, adresat școlilor de pe
teritoriul ariilor naturale protejate,
incluzând lecții în natură.
4.2.9

-

Realizarea de expoziții foto

Se vor realiza expoziţii foto itinerante cu valorile ariilor.

itinerante cu valorile ariilor
naturale protejate.
4.2.10

-

Realizarea de întâlniri cu

Se vor realiza întâlniri cu instituțiile/organizațiile cu atribuții referitoare la
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instituții/organizații cu atribuții

conservarea biodiversității în ariile naturale protejate, pentru discutarea

referitoare la conservarea

problemelor legate de implementarea Planului de management.

biodiversității în ariile naturale
protejate de discutare a problemelor
legate de implementarea Planului
de management
4.2.11

-

Evaluarea impactului activităților

Se vor realiza sondaje și chestionare sociologice pentru evaluarea impactului

de comunicare, informare,

activităţilor de comunicare, informare, conştientizare şi educaţie ecologică

conștientizare și educație ecologică

realizate.

realizate - sondaje, chestionare
sociologice.
OG5 Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes conservative
OS5.1 Promovarea utilizării durabile a resurselor de apă
5.1.1

-

Administratorul ariilor naturale protejate va susține anreprenorii locali, fermieri și
compensații și stimulente precum și piscicultori în obținerea eventualelor compensații pentru implementarea unor
scheme agro-mediu, pentru reducerea pagubelor provocate de păsările ihtiofage
a finanțărilor nerambursabile pentru
sau pentru refacerea ecologică a unor terenuri degradate ca habitate pentru speciile
administratea sustenabilă a
protejate.
Gestionarii care respecta condițiile din Planul de management pot primi
fermelor/bazine-lor piscicole.
compensații, ca de exemplu Programul Operațional pentru Piscuit și Afaceri
Maritime – POPAM 2014 – 2020. Obiectivul specific 2.4: Promovarea
acvaculturii cu un nivel ridicat al protecţiei mediului înconjurător şi promovarea
sănătăţii animalelor, precum şi a siguranţei şi sănătăţii publice.
Măsura II.10: ACVACULTURA CARE FURNIZEAZĂ SERVICII DE MEDIU,
unde singurii beneficiar sunt „Operatori economici care deţin în exploatare
Promovarea accesării de
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amenajări piscicole, situate în situri Natura 2000 şi au înregistrat costuri
suplimentare suportate şi/sau pierderi de venituri, cauzate de cerinţele de
management aferente zonelor în cauză.”
OS5.2 Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere
5.2.1

-

Adoptarea certificării forestiere -

Se vor adopta măsurile impuse pentru îndeplinirea condițiilor de certificare

FSC pentru pădurile aflate pe

forestieră pentru pădurile aflate pe teritoriul ariilor.

teritoriul ariilor naturale protejate.
5.2.2

-

Includerea prevederilor Planului de

Se va urmări o uniformizare a măsurilor din Planul de management al ariilor și

management al ariilor naturale

planurile de amenajamente silvice.

protejate - măsurile referitoare la
suprafețele forestiere, în
amenajamentul silvic.
5.2.3

-

Promovarea recoltării şi

Se va promova recoltarea şi valorificarea produselor nelemnoase ale pădurii -

valorificării produselor nelemnoase

fructe de pădure, ciuperci, soc și altele asemenea.

ale pădurii - fructe de pădure,
ciuperci, soc,…
OS5.3 Promovarea utilizării durabile a pajiştilor - păşuni, fâneţe.
5.3.1

-

Includerea măsurilor şi regulilor de

La încheierea unor noi contracte sau la reînnoirea celor existente se vor include

gestionare durabilă a pajiștilor în

măsurile şi regulile de gestionare durabilă a pajiştilor.

contractele de închiriere a
suprafețelor de pajiște.
5.3.2

-

Acordarea de compensații și
stimulente și accesarea de fonduri
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europene pentru administrarea
durabilă a pajiștilor – de exemplu
Programul Național de Dezvoltare
Rurală.
OS5.4 Promovarea utilizării durabile a terenurilor agricole.
5.4.1

-

Promovarea Ghidului privind cele

Se va promova Ghidul privind cele mai bune practici agricole şi a Codului pentru

mai bune practici agricole și a

bune condiții agricole și de mediu – GAEC, în rândul agricultorilor de pe teritoriul

Codului pentru bune condiții

și din zona învecinată ariilor.

agricole și de mediu – GAEC, în
rândul agricultorilor de pe teritoriul
ariilor naturale protejate.
5.4.2

-

Acordarea de compensații și
stimulente și accesarea de fonduri
europene pentru administrarea
durabilă a terenurilor agricole. De
exemplu: Programul Național de
Dezvoltare Rurală.

OS5.5 Promovarea unei dezvoltări urbane durabile a localităților aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate.
5.5.1

-

Luarea în considerare a

Urmărirea respectării actualizării/ armonizării planurilor de urbanism (PUG, PUZ)

prevederilor Planului de

aparținând localităților de pe teritoriul și din zona învecinată ariilor naturale

management în procesul de

protejate în conformitate cu prevederile Planului de management.

elaborare a documentațiilor de
3842

amenajare a teritoriului și
urbanism.
5.5.2

-

Limitarea extinderii intravilanului

Se va urmari limitarea dezvoltariii urbane prin largirea zonelor de intravilan, unde

în zonele naturale importante

este permisa realizarea de constructii.

pentru speciile și habitatele de
interes conservativ.
5.5.3

-

Promovarea unor proiecte model de

Promovarea unor proiecte model de case din punct de vedere al arhitecturii,

case, adecvate statului de arie

materialelor utilizate și altele asemenea, adecvate statului de arie protejată.

naturală protejată.
OS5.6 Promovarea realizării și comercializării de produse tradiționale, etichetate cu siglele ariilor naturale protejate.
5.6.1

5.6.2

-

-

Conceperea și distribuirea siglei

Se va realiza și pune la dispoziția producătorilor locali de produse tradiționale,

ariilor către producătorii din zonă

sigla ariilor.

Realizarea de cursuri şi promovarea Se vor realiza cursuri pentru producătorii locali în vederea obținerea certificărilor
obținerii certificărilor necesare

necesare comercializării produselor tradiționale.

comercializării produselor
tradiționale
5.6.3

-

Promovarea produselor tradiționale

Se va face promovarea produselor tradiționale din zonă pe pagina web a sitului,
precum și în alte materiale și evenimente de promovare a ariilor.
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8. PLANUL DE ACTIVITĂȚI ȘI ESTIMAREA RESURSELOR
8.1. Planul de activități
Tabel nr. 4537 - Planificarea temporală a activităţilor

Nr.

Anul 1

Activitate

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5
Prioritate Responsabil

Partener

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1
1.1.
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1
1.1.1.1

OG1 Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, în sensul menținerii/atingerii stării
de conservare favorabilă a acestora.
OS1.1 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu
OS1.1.1 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Lutra lutra
OS1.1.1.1 Menținerea unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere al efectivelor populației speciei Lutra lutra
Administrația
1.1.1.1.1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mare
ANANP
Națională Apele
Române
Consiliile locale,
Ocoale Silvice
arondate,
1.1.1.1.2
X
X
X
X
X
Mare
ANANP
Administrația
Națională Apele
Române
Asociații de pescari,
fonduri de vânătoare,
1.1.1.1.3
X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
agricole
Administrații locale,
1.1.1.1.4
1.1.1.1.5

X

X X X X
X

X X X
X

X X X X X X X X X X X
X

X

X

Mare

ANANP

Ministerul Mediului

X

Medie

ANANP

Consilii locale,
ONG-uri, alți factori
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interesați
1.1.1.1

1.1.1.1.6

X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Medie

ANANP

X X X X

Medie

ANANP

Medie

ANANP

1.1.1.1
1.1.1.1.7

X

1.1.1.1
1.1.1.1.8
1.1.1.1
1.1.1.1

X

X X X

X X X

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

1.1.1.1.10 X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

1.1.1.1.11 X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

1.1.1.1.12 X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

1.1.1.1.13 X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

1.1.1.1.14 X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

1.1.1.1.9

1.1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1

ONG-uri, alți factori
interesați
ONG-uri, Consiliile
locale, alți factori
interesați
ONG-uri, Consiliile
locale, alți factori
interesați
Consiliile locale,
Asociații agricole
Consiliile locale,
Asociații agricole
Consiliile locale,
Administratori
fonduri de vânătoare
Consiliile locale,
Administratori
amenajări piscicole
Consiliile locale,
Administratori
amenajări piscicole,
Administratori
fonduri de vânătoare
Consiliile locale,
Administratori
amenajări piscicole,
Administratori
fonduri de vânătoare
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1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.1.2

Consiliile locale,
Administratori
1.1.1.1.15 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
amenajări piscicole,
Asociații de pescari
OS1.1.1.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Lutra lutra, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
Administrația
Națională Apele
1.1.1.2.1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mare
ANANP
Române,
Administratori
amenajări piscicole

1.1.1.2

1.1.1.2.2

1.1.1.2

1.1.1.2.3

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

1.1.1.2.4

1.1.1.2.5

1.1.1.2.6

1.1.1.2.7

Consiliile locale
Consiliile locale,
Administratori de
drumuri, alți factori
Administrația
Națională Apele
Române, Consiliile
locale, Ocoale
Silvice arondate,
Administrația
Națională Apele
Române, Consiliile
locale
Administrația
Națională Apele
Române,
Administratori de
drumuri
Administrația
Națională Apele
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Române
1.1.1.2

1.1.1.2.8
X

1.1.1.2

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1

1.1.2.1

1.1.2.1
1.1.2.1

1.1.2.1

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

X X X

X X X

X

Mare

1.1.1.2.9
Mare

Administrația
ANANP Națională Apele
Române,
ONG-uri, Consiliile
ANANP locale, alți factori
interesați
aspius, Cobitis taenia, Eudontomyzon
Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus

OS1.1.2 Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de pești Alosa immaculata, Aspius
mariae, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schreatzer,
amarus, Zingel streber, Zingel zingel, Umbra krameri, Misgurnus fossilis
OS1.1.2.1 Menținerea/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor de pești din situl Natura 2000 ROSCI0131, din punct de vedere al
populațiilor speciilor.
1.1.2.1.1
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Consiliile
locale
1.1.2.1.2
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Române, Jandarmeria
Română, Consiliile
locale
1.1.2.1.3
ONG-uri, alți factori
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
interesați
1.1.2.1.4
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Consiliile
locale, ONG-uri.
1.1.2.1.5
Garda de mediu,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Jandarmeria Română,

3847

1.1.3

OS1.1.2.2 Asigurarea conservării habitatului speciilor de pești din situl Natura 2000 ROSCI0131, în sensul atingerii/menținerii unei stări de
conservare favorabilă a acestuia.
1.1.2.2.1
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Garda de
mediu.
1.1.2.2.2
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Garda de
mediu.
1.1.2.2.3
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Garda de
mediu, Jandarmeria
1.1.2.2.4
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Garda de
mediu
1.1.2.2.5
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Ocoalele
Silvice arondate
OS1.1.3 Asigurarea conservării speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia.

1.1.3.1

OS1.1.3.1 Îmbunătățirea stării de conservare a speciei Triturus dobrogicus, din punct de vedere al populației speciei.

1.1.3.1

1.1.3.1.1

1.1.2.2
1.1.2.2

1.1.2.2

1.1.2.2

1.1.2.2

1.1.2.2

1.1.3.1

1.1.3.1.2

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

Consiliile locale,
Asociații agricole și
ale crescătorilor de
animale
Consiliile locale,
Ocoalele Silvice
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arondate
1.1.3.1

1.1.3.1
1.1.3.1

1.1.3.1
1.1.3.1

1.1.3.1

1.1.3.1

1.1.3.2
1.1.3.2
1.1.3.2

1.1.3.1.3

Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Garda de mediu,
Jandarmeria
1.1.3.1.4
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Garda de mediu
1.1.3.1.5
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Garda de
mediu
1.1.3.1.6
ONG-uri, alți factori
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
interesați
1.1.3.1.7
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Române,
Administratori
amenajări piscicole
1.1.3.1.8
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Administratori ai
drumurilor
1.1.3.1.9
Consiliile locale,
Administratori ai
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
drumurilor, ONG-uri,
alți factori interesați
OS1.1.3.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii unei stări de conservare favorabilă al acestuia
1.1.3.2.1 X X
X X
X X
X X
X X
ONG-uri, alți factori
Mare
ANANP
interesați
1.1.3.2.2 X X
X X
X X
X X
X X
ONG-uri, Ocoalele
Mare
ANANP
Silvice arondate
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1.1.3.2

1.1.3.2.3
X X X

1.1.3.2

1.1.3.2.4

1.1.3.2

1.1.3.2.5

X X

X
1.1.3.2

1.1.3.2.6

1.1.3.2

1.1.3.2.7

1.1.3.2

1.1.3.2.8

1.1.3.2

1.1.3.2.9

X X X X
X X

X X X
X X

X X X
X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X

Medie

ANANP

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X

Medie

ANANP

X X

X X

X X

X X

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

Consiliile locale,
Administratori ai
drumurilor
Consiliile locale,
ONG-uri, alți factori
interesați
Consiliile locale,
Garda de mediu,
Jandarmeria
Consiliile locale,
ONG-uri, alți factori
interesați
Administrația
Națională Apele
Române, Garda de
mediu
ONG-uri, Entități cu
profil biologic
Administrația
Națională Apele
Române,
Administratori
amenajări piscicole
Entități cu profil
biologic

1.1.4

OS1.1.4 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina

1.1.4.1
1.1.4.1

OS1.1.4.1 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina, din punct de vedere al populației speciei
1.1.4.1.1
X X
X X
X X
X
X X
ONG-uri, Ocoalele
Mare
ANANP
Silvice arondate
1.1.4.1.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Administrația

1.1.4.1
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1.1.4.1

1.1.4.1

1.1.4.1

1.1.4.1

1.1.4.1

1.1.4.2
1.1.4.2

1.1.4.2

1.1.4.1.3
X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

1.1.4.1.4

1.1.4.1.5

1.1.4.1.6

1.1.4.1.7

OS1.1.4.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Bombina bombina, în sensul menținerii stării de conservare
vedere al habitatului speciei.
1.1.4.2.1
X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

1.1.4.2.2

Națională Apele
Române, Garda de
mediu
Administrația
Națională Apele
Române, Consiliile
locale
Administrația
Națională Apele
Române, Garda de
mediu
Administrația
Națională Apele
Române, Entități cu
profil biologic
Consiliile locale,
Administratori de
drumuri
Consiliile locale,
Administratori de
drumuri, alți factori
interesați
favorabilă din punct de
Ocoale Silvice
arondate, Asociații
agricole, Entități cu
profil biologic
Consiliile locale,
Administratori de
drumuri
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1.1.4.2

1.1.4.2.3

1.1.4.2

1.1.4.2.4

X X

X

1.1.4.2

1.1.4.2.5

1.1.4.2

1.1.4.2.6

X X X X

X X

X X

X X X

X X

X X

X

X

Medie

ANANP

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X

Medie

ANANP

X X

X X

X X

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

Consiliile locale,
ONG-uri, alți factori
interesați
Consiliile locale,
Administrația
Națională Apele
Române, Garda de
mediu
Consiliile locale,
ONG-uri, alți factori
interesați
Consiliile locale,
Administrația
Națională Apele
Române, Garda de
mediu
Entități cu profil
biologic

1.1.4.2

1.1.4.2.7

1.1.5

OS1.1.5 Atingerea stării de conservare favorabilă a speciei Hyla arborea

1.1.5.1

OS1.1.5.1 Asigurarea atingerii unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere a efectivelor populației speciei Hyla arborea

1.1.5.1

1.1.5.1.1

1.1.5.1

1.1.5.1

1.1.5.2

Entități cu profil
biologic
1.1.5.1.2
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Ocoale Silvice
arondate
1.1.5.1.3
X X
X X
X X
X X
X X
Medie
ANANP Consiliile locale,
Entități cu profil
biologic
OS1.1.5.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Hyla arborea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al
habitatului speciei.
X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP
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1.1.5.2

1.1.5.2.1

1.1.5.2

1.1.5.2.2

X X

X
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.1
1.1.6.1

1.1.6.1

1.1.6.1

1.1.6.1

1.1.6.1
1.1.6.1

X X X X

X X

X X X

X X

X X

X

X

Medie

ANANP

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

Consiliile locale,
Entități cu profil
biologic
Ocoale Silvice
arondate, Entități cu
profil biologic

OS1.1.6 Asigurarea conservării speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acesteia.
OS1.1.6.1 Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabile a speciei Emys orbicularis, în sensul îmbunătățirii stării de conservare a
acesteia din punct de vedere al populației speciei.
1.1.6.1.1
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Asociații agricole
1.1.6.1.2
Ocoale Silvice
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP arondate, Entități cu
profil biologic
1.1.6.1.3
Entități cu profil
biologic,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Administratori de
drumuri
1.1.6.1.4
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Garda de mediu,
Jandarmeria
1.1.6.1.5
Consiliile locale,
X X
X X
X X
X X
Mare
ANANP Entități cu profil
biologic
1.1.6.1.6
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Asociații de pescari
1.1.6.1.7
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Garda de
mediu
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1.1.6.1

1.1.6.2

Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Entități cu
profil biologic
1.1.6.1.9
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Entități cu
profil biologic
OS1.1.6.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de
vedere al habitatului speciei.
1.1.6.2.1
Consiliile locale,
X X
X X
X X
X X
X X
Mare
ANANP Asociații de
crescători de animale
1.1.6.2.2
Ocoale Silvice
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP arondate, Entități cu
profil biologic
1.1.6.2.3
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Administratori de
drumuri
1.1.6.2.4
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Garda de mediu,
Jandarmeria
1.1.6.2.5 X
X X
X X
X X
X X
X
Mare
ANANP Consiliile locale

1.1.6.2

1.1.6.2.6

1.1.6.1

1.1.6.2
1.1.6.2

1.1.6.2

1.1.6.2

1.1.6.2

1.1.6.1.8

X
1.1.6.2

1.1.6.2.7

X X X X

X X X

X X

X X

X X X X X X X X X X X

X X

X X

X X

X

Mare

ANANP

Mare

ANANP

Administrația
Națională Apele
Române, Garda de
mediu
Entități cu profil
biologic
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1.1.6.2

1.1.6.2

1.1.6.2.8
X

X X

X

X

X X X X

X X X

X

X X X X

X X X

X

X X

X X

X

Mare

ANANP

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

1.1.6.2.9

Consiliile locale,
Entități cu profil
biologic
Administrația
Națională Apele
Române
Entități cu profil
biologic

1.1.6.2

1.1.6.2.10

1.2
1.2.1

OS1.2 Asigurarea conservării speciilor din Rezerervația naturală Ostrovul Haralambie
OS1.2.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din Rezervația Ostrovul Haralambie (Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus,
Phalacrocorax pygmeus, Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Plegadis
falcinellus, Anser erythropus, Anas strepera, Anas crecca, Aythya nyroca, Netta rufina, Oxyura leucocephala, Aquila clanga, Accipiter nisus,
Accipiter gentilis, Buteo buteo, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco naumanni, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus,
Haemantopus ostralegus, Himantopus himantopus, Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Larus genei, Larus melanocephalus, Larus canus,
Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Sterna hirundo, Chlidonias niger, Chlidonias leucopterus, Chlidonias hybridus, Asio otus, Athene
noctua, Strix aluco, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Upupa epops, Dendrocopos major, Dendrocopos minor,
Riparia riparia, Delichon urbica, Motacilla flava, Lanius excubitor, Erithacus rubecula, Passer hispaniolensis, Sturnus roseus, Oriolus
oriolus, Corvus corax), în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.
OS1.2.1.1 Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din Rezervația Ostrovul Haralambie, în sensul
menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
1.2.1.1.1
Consiliile locale,
Ocoale Silvice
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
arondate Entități cu
profil biologic
1.2.1.1.2
Administrația
Națională Apele
X X
X X
X X
X X
X X
Mare
ANANP
Române, Entități cu
profil biologic
1.2.1.1.3
Ocoale Silvice
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
arondate

1.2.1.1
1.2.1.1

1.2.1.1

1.2.1.1
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1.2.1.1

1.2.1.1.4

Administrația
Națională Apele
Române,
1.2.1.1.5
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Asociațiile
de pescari
1.2.1.1.6
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Asociațiile
de pescari
1.2.1.1.7
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Asociațiile
de vânătoare
1.2.1.1.8
Asociațiile de
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP vânătoare,
Jandarmeria
1.2.1.1.9
Administrația
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Națională Apele
Române,
OS1.2.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al
habitatatelor speciilor.
1.2.1.2.1
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Entități cu
profil biologic
1.2.1.2.2
Ocoale Silvice
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
arondate
1.2.1.2.3
Ocoale Silvice
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
arondate, Deținătorii
X

1.2.1.1

1.2.1.1

1.2.1.1

1.2.1.1

1.2.1.1

1.2.1.2
1.2.1.2

1.2.1.2
1.2.1.2

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP
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de terenuri
1.2.1.2
1.2.1.2

1.3
1.3.1
1.3.1.1

1.3.1.1

1.3.1.1

1.3.1.1

1.3.1.1

1.3.1.1

1.2.1.2.4

Ocoale Silvice
arondate
1.2.1.2.5
Consiliile locale,
X
X X
X X
X X
X X
X
Medie
ANANP Ocoale Silvice
arondate
OS1.3 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul
Ciocănești)
OS1.3.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală
IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.
OS1.3.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare
favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
1.3.1.1.1
Consiliile locale,
X
X X
X X
X X
X X
X
Medie
ANANP Ocoale Silvice
arondate
1.3.1.1.2
Consiliile locale,
Garda de mediu,
X
X X
X X
X X
X X
X
Medie
ANANP
Propietarii de
terenuri
1.3.1.1.3
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Asociațiile de
vânătoare
1.3.1.1.4
Consiliile locale,
Societatea de
X
X X
X X
X X
X X
X
Mare
ANANP
transport energie
electrică
1.3.1.1.5
Consiliile locale,
X
X X
X X
X X
X X
X
Mare
ANANP Ocoale Silvice
arondate
X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

3857

1.3.1.1

1.3.1.1
1.3.1.1

1.3.1.1

1.3.1.1
1.3.1.2

1.3.1.2

1.3.1.2

1.3.1.2

1.3.1.1.6

Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Asociațiile
de vânătoare
1.3.1.1.7
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Asociatiile agricole
1.3.1.1.8
Consiliile locale,
Societatea de
X
X X
X X
X X
X X
X
Medie
ANANP
transport energie
electrică
1.3.1.1.9
Consiliile locale,
Societatea de
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
transport energie
electrică
1.3.1.1.10
Administratorii
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
bazinelor piscicole
OS1.3.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația
naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor
speciilor.
1.3.1.2.1
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Asociațiile de
creștere a animalelor
1.3.1.2.2
Consiliile locale,
Administrația
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Națională Apele
Române
1.3.1.2.3
Consiliile locale,
Administrația
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Națională Apele
Române
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1.3.1.2
1.3.1.2

1.3.1.2

1.3.1.2.4
X

X X

X

X

X X X X

X X X

X

X X X X

X

X X X X

X

X X

X X

X

Medie

ANANP

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

1.3.1.2.5

1.3.1.2.6

Consiliile locale,
Garda de mediu
Consiliile locale,
Garda de mediu,
Jandarmeria
Consiliile locale,
Administrația
Națională Apele
Române
Consiliile locale

1.3.1.2

1.3.1.2.7

1.4
1.4.1

OS1.4 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui
OS1.4.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui, în sensul atingerii/menținerii stării de
conservare favorabilă a acestora.
OS1.4.1.1 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.
1.4.1.1.1
Consiliile locale,
Societatea de
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
transport energie
electrică
1.4.1.1.2
Consiliile locale,
Societatea de
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
transport energie
electrică
1.4.1.1.3
Administratorii
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
bazinelor piscicole
1.4.1.1.4
Administratorii
bazinelor piscicole,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Asociațiile de
vânătoare

1.4.1.1
1.4.1.1

1.4.1.1

1.4.1.1
1.4.1.1
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1.4.1.1

1.4.1.1.5

Asociațiile de
vânătoare, Entități cu
profil biologic
OS1.4.1.2 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.
1.4.1.2.1
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Asociațiile de
creștere a animalelor
1.4.1.2.2
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Asociațiile de
creștere a animalelor
1.4.1.2.3
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Asociațiile agricole
1.4.1.2.4
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Asociațiile agricole
1.4.1.2.5
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Garda de mediu
1.4.1.2.6
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Garda de mediu
1.4.1.2.7
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Române,
Administratorii
bazinelor piscicole
1.4.1.2.8
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Ocoalele Silvice
arondate
1.4.1.2.9
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române,
Administratorii
X X

1.4.1.2
1.4.1.2

1.4.1.2

1.4.1.2
1.4.1.2
1.4.1.2
1.4.1.2
1.4.1.2

1.4.1.2

1.4.1.2

X X X

X

X X X X X X
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bazinelor piscicole
1.5

OS1.5 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea

1.5.1

OS1.5.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea Mostiștea, în sensul atingerii/menținerii stării de
conservare favorabilă a acestora.
OS1.5.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea
Mostiștea, în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
1.5.1.1.1
Administratorii
bazinelor piscicole,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Ocoalele Silvice
arondate
1.5.1.1.2
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ocoalele Silvice
arondate
1.5.1.1.3
Ocoalele Silvice
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
arondate
1.5.1.1.4
Ocoalele Silvice
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
arondate
1.5.1.1.5
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Române, Ocoalele
Silvice arondate
1.5.1.1.6
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Deținătorii de
terenuri
1.5.1.1.7
Administrația
Națională Apele
X
X X
X X
X X
X X
X
Mare
ANANP
Române, Ocoalele
Silvice arondate
1.5.1.1.8
Societatea de
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
transport energie

1.5.1.1
1.5.1.1

1.5.1.1

1.5.1.1
1.5.1.1
1.5.1.1

1.5.1.1

1.5.1.1

1.5.1.1
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electrică
1.5.1.1

1.5.1.2

Administrația
Națională Apele
X
X X
X X
X X
X X
X
Mare
ANANP Române,
Administratorii
bazinelor piscicole
1.5.1.1.10
Societatea de
X
X X
X X
X X
X X
X
Mare
ANANP transport energie
electrică
1.5.1.1.11
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Asociațiile agricole
1.5.1.1.12
Societatea de
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP transport energie
electrică
1.5.1.1.13
Consiliile locale,
X X X X X X
Medie
ANANP
Asociațiile agricole
1.5.1.1.14
Asociațiile de
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
vânătoare
OS1.5.1.2 Asigurarea conservării habitatatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea, în sensul
atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor.
1.5.1.2.1
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Asociațiile de
creștere a animalelor
1.5.1.2.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Consiliile locale

1.5.1.2

1.5.1.2.3

1.5.1.2

1.5.1.2.4

1.5.1.1

1.5.1.1
1.5.1.1

1.5.1.1
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.2

1.5.1.1.9

X

X X

X

X

X X

X X

X

Mare

ANANP

X

X X

X

X

X X

X X

X

Mare

ANANP

Ocoalele Silvice
arondate
Ocoalele Silvice
arondate
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1.5.1.2

1.5.1.2.5

1.5.1.2

1.5.1.2.6

X

X X X X

X X X

X

X X X X

X X X

X

X X

X

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X

Mare

ANANP

X

Mare

ANANP

Consiliile locale
Consiliile locale,
Asociațiile de
vânătoare
Consiliile locale,
Asociațiile agricole
Consiliile locale

1.5.1.2

1.5.1.2.7

1.5.1.2

1.5.1.2.8

1.6

OS1.6 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni

1.6.1

OS1.6.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa - Ulmeni, în sensul atingerii/menținerii stării
de conservare favorabilă a acestora.
OS1.6.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa
- Ulmeni, în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
1.6.1.1.1
Consiliile locale,
Ocoalele Silvice
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP arondate, Societatea
de transport energie
electrică
1.6.1.1.2
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Asociațiile agricole
1.6.1.1.3
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Române,
Administratorii
bazinelor piscicole
1.6.1.1.4
Ocoalele Silvice
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
arondate
1.6.1.1.5
Administratorii
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
bazinelor piscicole,

1.6.1.1
1.6.1.1

1.6.1.1
1.6.1.1

1.6.1.1
1.6.1.1

X X

X X

X X X X X X X X X X X
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1.6.1.1
1.6.1.1
1.6.1.1

1.6.1.1

1.6.1.1

1.6.1.1
1.6.1.1

1.6.1.1
1.6.1.1

1.6.1.2

Asociațiile de
vânătoare
1.6.1.1.6
Asociațiile de
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
vânătoare
1.6.1.1.7
Ocoalele Silvice
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
arondate
1.6.1.1.8
Consiliile locale,
Ocoalele Silvice
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP arondate,
Administratorii
drumurile
1.6.1.1.9
Societatea de
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP transport energie
electrică
1.6.1.1.10
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Asociațiile de
vânătoare
1.6.1.1.11
Ocoalele Silvice
X
X X
X X
X X
X X
X
Mare
ANANP
arondate
1.6.1.1.12
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP Asociațiile de
vânătoare
1.6.1.1.13
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Asociațiile agricole
1.6.1.1.14
Consiliile locale,
Societatea de
X
X X
X X
X X
X X
X
Mare
ANANP
transport energie
electrică
OS1.6.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa - Ulmeni, în sensul
atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor
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1.6.1.2

1.6.1.2

1.6.1.2.1
X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X

X

X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

X

X X

X

X

X

Mare

ANANP

X

X X X X

X X X

X

Mare

ANANP

1.6.1.2.2

1.6.1.2

1.6.1.2.3

1.6.1.2

1.6.1.2.4

1.6.1.2

1.6.1.2.5

1.6.1.2

X

X X

X X

1.6.1.2.6
X X

X X

Consiliile locale,
Asociațiile de
crestere a
animaleleor
Consiliile locale,
Asociațiile de
crestere a animalelor,
Ocoalele Silvice
arondate
Consiliile locale,
Asociatiile agricole
Consiliile locale,
Asociatiile agricole
Consiliile locale,
Asociatiile agricole,
Deținătorii de
terenuri
Consiliile locale,
Ocoalele Silvice
arondate
Consiliile locale

1.6.1.2

1.6.1.2.7

1.7

OS1.7 Asigurarea conservării habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzân Rezervația naturală IV.20
Ostrovul Haralambie)
OS1.7.1 Asigurarea conservării habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau
Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
OS1.7.1.1 Creșterea suprafeței habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau
Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de habitat.
1.7.1.1.1
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare
ANANP
Asociațiile agricole

1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1

X X X X X X X X X X X
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1.7.1.1

1.7.1.1.2

1.7.1.1

1.7.1.1.3

1.7.1.1

1.7.1.1.4

1.7.1.1

1.7.1.1

1.7.1.1

1.7.1.1

1.7.1.1

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

X X X X

X X X

X X

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

X X X X

X X X

X

X X X X

X

X

X

Medie

ANANP

Medie

ANANP

X

Medie

ANANP

X X X X X X X X X X X

X

Medie

ANANP

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Medie

ANANP

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Medie

ANANP

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Medie

ANANP

X X

X X

Medie

ANANP

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

1.7.1.1.5

1.7.1.1.6

1.7.1.1.7

1.7.1.1.8

1.7.1.1.9

1.7.1.1

1.7.1.1.10

1.7.1.1

1.7.1.1.11

X X

X X

X X

Mare

Mare

ANANP

ANANP

Consiliile locale,
Asociațiile agricole
Consiliile locale
Consiliile locale,
Deținătorii de
terenuri
Consiliile locale,
Administrația
Națională Apele
Române
Administrația
Națională Apele
Române
Administrația
Națională Apele
Române
Administrația
Națională Apele
Române
Administrația
Națională Apele
Române, Entități cu
profil biologic
Entități cu profil
biologic
Consiliile locale,
Entități cu profil
biologic, alți factori
interesați
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1.7.1.1

1.7.1.2
1.7.1.2

1.7.1.2
1.7.1.2

1.7.1.2

1.7.1.2

1.7.1.2

1.7.1.2

1.7.1.1.12

Mare

Firme de consultanță
Entități cu profil
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
biologic, alți factori
interesați
OS1.7.1.2 Îmbunătățirea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din
Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
1.7.1.2.1
Consiliile locale,
Mare
Asociațiile de
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
crestere a
animaleleor
1.7.1.2.2
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
Mare
Asociațiile agricole
1.7.1.2.3
Consiliile locale,
Mare
Asociațiile agricole
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
Entități cu profil
biologic, alți factori
interesați
1.7.1.2.4
Asociațiile agricole
Mare
Entități cu profil
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
biologic, alți factori
interesați
1.7.1.2.5
Administrația
Mare
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
Române, Entități cu
profil biologic, alți
factori interesați
1.7.1.2.6
Asociațiile de
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
crestere a
animaleleor
1.7.1.2.7
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
Medie
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1.7.1.2
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1
1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.2.1

1.7.1.2.8

Entități cu profil
ANANP
Medie
biologic
OS1.7.2 Asigurarea conservării habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul
atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
OS1.7.2.1 Conservarea suprafeței habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul
menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia din punct de vedere al suprafeței ocupate.
1.7.2.1.1
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
Mare
Asociațiile agricole
1.7.2.1.2
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
Deținătorii de
terenuri agricole
1.7.2.1.3
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
Române,
Administratorii
bazinelor piscicole
1.7.2.1.4
Administrația
Mare
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
Române, Garda de
mediu, Jandarmeria
1.7.2.1.5
Administrația
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
Națională Apele
Române
1.7.2.1.6
Administrația
Mare
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
Române, alți factori
interesați
1.7.2.1.7
Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
Mare
Române, alți factori
interesați
X X

X X

X X

X X

X X
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1.7.2.1

1.7.2.2
1.7.2.2

1.7.2.2
1.7.2.2

1.7.2.2

1.7.2.2

1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.1

1.7.3.1

1.7.2.1.8

Administrația
Națională Apele
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
Române,
Administratorii
bazinelor picicole
OS1.7.2.2 Menținerea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau
Hydrocharition, în sensul asigurării stării de conservare favorabilă a acestuia.
1.7.2.2.1
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
Deținătorii de
terenuri agricole
1.7.2.2.2
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
Mare
Asociațiile agricole
1.7.2.2.3
Administrația
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
Națională Apele
Române
1.7.2.2.4
Administrația
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
Națională Apele
Române
1.7.2.2.5
Entități cu profil
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
biologic, alți factori
interesați
OS1.7.3 Asigurarea conservării habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a
acestuia.
OS1.7.3.1 Creșterea suprafeței habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a
acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.
1.7.3.1.1
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
Deținătorii de
terenuri agricole
1.7.3.1.2
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
Asociațiile de
crestere a
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animaleleor
1.7.3.1

1.7.3.2
1.7.3.2

1.7.3.2

1.7.3.2

1.7.4
1.7.4.1
1.7.4.1

1.7.4.1

1.7.3.1.3

Consiliile locale,
Mare
Entități cu profil
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
biologic, alți factori
interesați
OS1.7.3.2 Îmbunătățirea structurii și funcțiunilor specifice ale habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de
conservare favorabilă a acestuia.
1.7.3.2.1
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
Deținătorii de
terenuri agricole
1.7.3.2.2
Consiliile locale,
Mare
Asociațiile de
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
crestere a
animaleleor
1.7.3.2.3
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
Deținătorii de
terenuri agricole
OS1.7.4 Asigurarea conservării habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul
atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
OS1.7.4.1 Creșterea suprafeței habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul
atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.
1.7.4.1.1
Entități cu profil
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
biologic, alți factori
interesați
1.7.4.1.2
Deținătorii de
Mare
terenuri agricole
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
Entități cu profil
biologic, alți factori
interesați
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1.7.4.1
1.7.4.1

1.7.4.1.3

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Mare

ANANP

Consiliile locale

1.7.4.1.4

2.1

Consiliile locale,
Deținătorii de
terenuri
1.7.4.1.5
Entități cu profil
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
biologic, alți factori
interesați
1.7.4.1.6
Consiliile locale,
Mare
Entități cu profil
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
biologic, alți factori
interesați
1.7.4.1.7
Consiliile locale,
Mare
Entități cu profil
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANANP
biologic, alți factori
interesați
OS1.7.4.2 Menținerea stării de conservare favorabilă din punctual de vedere al structurii și funcțiilor habitatului 3270 Râuri cu maluri
nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention.
1.7.4.2.1
Consiliile locale,
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mare ANANP
Deținătorii de
terenuri
1.7.4.2.2
Administrația
Națională Apele
X X
X X
X X
X X
X X
Medie
ANANP
Române, Entități cu
profil biologic
OG2 Asigurarea bazei de informații/date referitoare la speciile şi habitatele pentru care au fost declarate ariile naturale protejate cu scopul de
a oferi suportul necesar pentru managementul conservării biodiversității şi evaluarea eficienţei managementului.
OS2.1 Actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată - pentru speciile și habitatele de interes conservative

2.1

2.1.1

X

1.7.4.1

1.7.4.1

1.7.4.1

1.7.4.2
1.7.4.2

1.7.4.2

2

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X

X

Mare

Medie

ANANP

ANANP

Administrația
Națională Apele
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2.1

2.1

2.1

2.1

2.2
2.2

2.2

2.2

2.1.2

X X X X

2.1.3

Mare

ANANP

Mare

ANANP

Mare

ANANP

Mare

ANANP

X X X X

2.1.4

X X X X

2.1.5

X X X X

OS2.2 Realizarea monitorizării stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ.
2.2.1
X X X X
X X X X

2.2.2

2.2.3

X

X

X X X

X X X

Mare

ANANP

Mare

ANANP

Mare

ANANP

X X X X

X X X X

Române, Entități cu
profil biologic
Administrația
Națională Apele
Române, Entități cu
profil biologic
Administrația
Națională Apele
Române, Entități cu
profil biologic
Administrația
Națională Apele
Române, Entități cu
profil biologic
Administrația
Națională Apele
Române, Entități cu
profil biologic
Administrația
Națională Apele
Române, Entități cu
profil biologic
Administrația
Națională Apele
Române, Entități cu
profil biologic
Administrația
Națională Apele
Române, Entități cu
profil biologic
3872

2.2

2.2.4

X

X X X

3.1
3.1

Administrația
Națională Apele
Mare
ANANP
Române, Entități cu
profil biologic
2.2.5
X X X X
X X X X
Administrația
Națională Apele
Mare
ANANP
Române, Entități cu
profil biologic
OG3 Asigurarea managementului eficient al ariilor naturale protejate cu scopul menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi
habitatelor de interes conservativ.
OS3.1 Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea acestora.
3.1.1
X X X X
Medie
ANANP Factori interesați

3.1

3.1.2

X

X X X

3.2
3.2

OS3.2 Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor Planului de management.
3.2.1
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3.2

3.2.2

3.3

OS3.3 Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management.

3.3

3.3.1

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

3.3

3.3.2

X

X X X X

X X X

3.3

3.3.3

X

X X X X

X X X

3.4

OS3.4 Monitorizarea implementării Planului de management

3.4

3.4.1

2.2

3

X

X

X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X

X

Factori interesați

Medie

ANANP

Medie

ANANP

Medie

ANANP

Garda de mediu,
Jandarmeria
-

X

Medie

ANANP

-

X X X X X X X X X X X

X

Medie

ANANP

Firme de consultanță

X X X X X X X X X X X

X

Medie

ANANP

-

X

Medie

ANANP

-

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X
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3.4

3.4.2

X

ANANP

-

3.5
3.5

OS3.5 Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/ managementul ariilor naturale protejate
3.5.1
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Medie
ANANP

-

3.5

3.5.2

-

4
4.1

OG4 Creşterea nivelului de conştientizare/ îmbunătățirea cunoştinţelor şi schimbarea atitudinii şi comportamentului, pentru grupurile
interesate care au impact asupra conservării biodiversităţii.
OS4.1 Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.

4.1

4.1.1

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Medie

ANANP

-

4.1

4.1.2

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Medie

ANANP

-

4.2

OS4.2 Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.

4.2

4.2.1

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Medie

ANANP

-

4.2

4.2.2

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Medie

ANANP

-

4.2

4.2.3

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Medie

ANANP

-

4.2

4.2.4

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Medie

ANANP

-

4.2

4.2.5

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X

Medie

ANANP

4.2

4.2.6

X

X X X

Medie

ANANP

4.2

4.2.7

X

X X X

Medie

ANANP

4.2

4.2.8

Medie

ANANP

X

X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X

X

X

Medie

Medie

ANANP

Instituții de
învățământ
Instituții de
învățământ
Instituții de
învățământ
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4.2

5

Instituții de
învățământ
4.2.10
X X X X
Instituții/organizații
cu atribuții
referitoare la
Medie
ANANP conservarea
biodiversității în
ariile naturale
protejate
4.2.11
X X
Toți factorii interesați
Medie
ANANP din zona ariilor
naturale protejate
OG5 Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes conservativ

5.1

OS5.1 Promovarea utilizării durabile a resurselor de apă

5.1

5.1.1

4.2

4.2

5.2
5.2

5.2

5.2

4.2.9

X X X X

X

X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

OS5.2 Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere
5.2.1
X X X X X X X X X X X X X X X

5.2.2

5.2.3

X

X

X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

Medie

ANANP

X
Medie

ANANP

Medie

ANANP

Medie

ANANP

Medie

ANANP

X

X

X

Administrația
Națională Apele
Române, factori
interesați din zona
ariilor naturale
protejate
Factori interesați din
zona ariilor naturale
protejate
Factori interesați din
zona ariilor naturale
protejate
Factori interesați din
zona ariilor naturale
protejate
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5.3

OS5.3 Promovarea utilizării durabile a pajiştilor - păşuni, fâneţe.

5.3

5.3.1

5.3

5.3.2

X

X

X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

5.4

OS5.4 Promovarea utilizării durabile a terenurilor agricole.

5.4

5.4.1

X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X
Medie

ANANP

Medie

ANANP

X

X

Deținători de terenuri
agricole, alți factori
interesați
5.4.2
X X X X X X X X X X X X X X X
Deținători de terenuri
Medie
ANANP agricole, alți factori
interesați
OS5.5 Promovarea unei dezvoltări urbane durabile a localităților aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate.
5.5.1
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Comunitățile locale
Medie
ANANP din aria rezervațiilor
naturale
5.5.2
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Comunitățile locale
Medie
ANANP din aria rezervațiilor
naturale
5.5.3
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Comunitățile locale
Medie
ANANP din aria rezervațiilor
naturale
OS5.6 Promovarea realizării și comercializării de produse tradiționale, etichetate cu siglele ariilor naturale protejate.
5.6.1
X X
Comunitățile locale
Medie
ANANP din aria rezervațiilor
naturale
5.6.2
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Comunitățile locale
Medie
ANANP
din aria rezervațiilor
Medie

5.4

5.5
5.5

5.5

5.5

5.6
5.6

5.6

Deținători de terenuri
agricole, alți factori
interesați
Deținători de terenuri
agricole, alți factori
interesați

ANANP

3876

naturale
5.6

5.6.3

X X X

X X X

X X X X X X X X X X X

X
Medie

ANANP - Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

ANANP

Comunitățile locale
din aria rezervațiilor
naturale

CL. – Județul Călărași
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8.2. Estimarea resurselor necesare
Tabel nr. 4538 - Estimarea resurselor necesare desfăşurării activităţilor planificate
Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării

Resurse umane
Nr

permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

1

Resurse financiare estimate

Denumire

UM

Cantitate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

OG1 Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, în sensul menținerii/atingerii stării de
conservare favorabilă a acestora.

1.1.

OS1.1 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu

1.1.1

OS1.1.1 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Lutra lutra

1.1.1.1 OS1.1.1.1 Menținerea unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere al efectivelor populației speciei Lutra lutra
1.1.1.1.1

50

Echipamente

Număr

Combustibil

Litri

-

150 000

Sp12, Sp41

1.1.1.1.2

40

Lucrări plantare

Număr

-

1 500 000

Sp16, Sp16

1.1.1.1.3

20

Întâlniri

Număr

-

-

Sp13, Sp32

1.1.1.1.4

15

Avize

Număr

-

-

LIFE

Sp13

1.1.1.1.5

20

Materiale informative

Număr

-

150 000

POIM

Sp32

1.1.1.1.6

10

Actualizări site

Număr

-

50 000

Sp22, Sp32

1.1.1.1.7

10

Film

Număr

-

15 000

Sp22, Sp32

1.1.1.1.8

15

Trasee turistice

Număr

-

100 000

Sp22, Sp41

1.1.1.1.9

10

Patrulări

Număr

-

25 000

Sp13
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Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Sancțiuni

Număr

Patrulări

Număr

Sancțiuni

Număr

1.1.1.1.11 10

Patrulări

1.1.1.1.12 12
1.1.1.1.13

1.1.1.1.10

1.1.1.1.14

10

10

10

1.1.1.1.15
15

Cantitate

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

-

25 000

Sp13

Număr

-

25 000

Sp13

Echipamente

Număr

-

200 000

Sp41

Patrulări

Număr

Sancțiuni

Număr

-

25 000

Sp13

Patrulări

Număr

Sancțiuni

Număr

-

25 000

Sp13

Patrulări

Număr

Sancțiuni

Număr

-

55 000

Sp13, Sp32

Informarare/ comunicări

Număr

1.1.1.2 OS1.1.1.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Lutra lutra, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
1.1.1.2.1

1.1.1.2.2

10

10

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

-

100 000

Sp12
LIFE
POIM

-

25 000

Sp13
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Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om
1.1.1.2.3

Denumire
Studiu

30

Lucrări reabilitare/
modernizare

1.1.1.2.4
15

1.1.1.2.5
15

1.1.1.2.6
1.1.1.2.7

1.1.1.2.8

1.1.1.2.9

1.1.2

5
10

10

10

Resurse financiare estimate

UM
Număr
Număr

Informare/ conștientizare

Număr

Patrulări

Număr

Sancțiuni

Număr

Informare/ conștientizare

Număr

Patrulări

Număr

Sancțiuni

Număr

Sancțiuni

Număr

Patrulări

Număr

Sancțiuni

Număr

Informare/ conștientizare

Număr

Sancțiuni

Număr

Echipamente

Număr

Combustibil

Litri

Cantitate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

-

100 000

Sp13

-

75 000

Sp13, Sp32

-

75 000

Sp13, Sp32

-

-

Sp13

-

25 000

Sp13

-

30 000

Sp13, Sp32

-

100 000

Sp13, Sp41

OS1.1.2 Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de pești Alosa immaculata, Aspius aspius, Cobitis taenia, Eudontomyzon
mariae, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schreatzer, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus,
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Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Cantitate

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

Zingel streber, Zingel zingel, Umbra krameri, Misgurnus fossilis
1.1.2.1 OS1.1.2.1 Menținerea/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor de pești din situl Natura 2000 ROSCI0131, din punct de vedere al
populațiilor speciilor.
1.1.2.1.1

1.1.2.1.2

30

10

1.1.2.1.3

Informare/ conștientizare

Număr

Lucrări demarcare

Număr

Patrulări

Număr

Informare/ conștientizare

Număr

Informare/ conștientizare
30

Lucrări reducere/ eliminare
specii invazive

1.1.2.1.4
20

1.1.2.1.5
10

Număr
Număr

-

70 000

Sp13, Sp41

-

45 000

Sp13, Sp32

-

70 000

LIFE

Sp13, Sp32

POIM

Studiu

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Sancțiuni

Număr

-

55 000

Sp13

-

25 000

Sp13

1.1.2.2 OS1.1.2.2 Asigurarea conservării habitatului speciilor de pești din situl Natura 2000 ROSCI0131, în sensul atingerii/menținerii unei stări de
3881

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării

Resurse umane
Nr

permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Cantitate

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

conservare favorabilă a acestuia.
1.1.2.2.1
10

1.1.2.2.2
30

1.1.2.2.3
30

1.1.2.2.4
15

1.1.2.2.5

1.1.3

30

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Sancțiuni

Număr

Patrulări

Număr

Sancțiuni

Număr

Lucrări refacere ecologică

Număr

Patrulări

Număr

Sancțiuni

Număr

Lucrări refacere ecologică

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Sancțiuni

Număr

Sancțiuni

Număr

Lucrări replantare

Număr

-

25 000

Sp13

-

110 000

Sp13, Sp16

LIFE
-

110 000

-

25 000

-

POIM

1 500 000

Sp13, Sp16

Sp13

Sp13, Sp16

OS1.1.3 Asigurarea conservării speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia.

1.1.3.1 OS1.1.3.1 Îmbunătățirea stării de conservare a speciei Triturus dobrogicus, din punct de vedere al populației speciei.

3882

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om
1.1.3.1.1

1.1.3.1.2

10

10

1.1.3.1.3
15

1.1.3.1.4
1.1.3.1.5

30
30

1.1.3.1.6

Denumire
Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Sancțiuni

Număr

Lucrări ecologizare

Număr

Patrulări

Număr

Lucrări reducere poluare

Număr

Patrulări
30

UM

Lucrări reducere specii
invazive

Număr
Număr

Cantitate

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

-

25 000

Sp13

-

25 000

Sp13

-

25 000

Sp13

-

80 000

-

125 000

-

125 000

Sp13

LIFE
POIM

Sp13, Sp16
Sp13

1.1.3.1.7

30

Lucrări întreținere/ construcție Număr

-

150 000

Sp13

1.1.3.1.8

30

Lucrări limitare trafic

Număr

-

40 000

Sp13

1.1.3.1.9

30

Lucrări limitare specii

Număr

-

40 000

Sp13

1.1.3.2 OS1.1.3.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii unei stări de conservare favorabilă al acestuia

3883

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om
1.1.3.2.1

1.1.3.2.2

30

Denumire

UM

Lucrări reducere impact

Număr

Combustibil

Litri

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Lucrări reducere impact

Număr

Cantitate
-

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri
65 000

Sp13

65 000

Sp13

Sp13

-

1.1.3.2.3

20

Studiu

Număr

-

30 000

1.1.3.2.4

30

Lucrări amenajare habitat

Număr

-

300 000

LIFE

Sp13

1.1.3.2.5

10

Regulament

Număr

-

-

POIM

Sp13

1.1.3.2.6

30

Lucrări ecologizare

Număr

-

80 000

Sp13, Sp16

1.1.3.2.7

10

Patrulări

Număr

25 000

Sp13

Combustibil

Litri

Patrulări

Număr

55 000

Sp13

Lucrări combatere

Număr

150 000

Sp13

1.1.3.2.8

1.1.3.2.9
1.1.4

30

Resurse financiare estimate

30

30

Lucrări întreținere/ construcție Număr

-

-

OS1.1.4 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina

1.1.4.1 OS1.1.4.1 Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina, din punct de vedere al populației speciei.
1.1.4.1.1

10

Patrulări

Număr

-

25 000

LIFE

Sp13
3884

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Combustibil

Litri

Cantitate

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri
POIM

1.1.4.1.2

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.1.4.1.3

35

Lucrări ecologizare

Număr

-

80 000

Sp13, Sp16

1.1.4.1.4

10

Patrulări

Număr

25 000

Sp13

Combustibil

Litri

Patrulări

Număr

55 000

Sp13

Lucrări combatere

Număr

1.1.4.1.5

20

-

-

1.1.4.1.6

20

Lucrări limitare trafic

Număr

-

40 000

Sp13

1.1.4.1.7

20

Lucrări limitare specii

Număr

-

40 000

Sp13

1.1.4.2 OS1.1.4.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Bombina bombina, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de
vedere al habitatului speciei.
1.1.4.2.1

10

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

-

25 000

Sp13

1.1.4.2.2

10

Studiu

Număr

-

30 000

LIFE

Sp13

1.1.4.2.3

35

Lucrări habitate

Număr

-

500 000

POIM

Sp13

1.1.4.2.4

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.1.4.2.5

30

Lucrări ecologizare

Număr

-

45 000

Sp13, Sp16
3885

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om
1.1.4.2.6

1.1.4.2.7

1.1.5

10

20

Denumire

UM

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Patrulări

Număr

Lucrări combatere

Număr

Cantitate
-

-

Alocare

Resurse financiare estimate

program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri
25 000

Sp13

55 000

Sp13

OS1.1.5 Atingerea stării de conservare favorabilă a speciei Hyla arborea

1.1.5.1 OS1.1.5.1 Asigurarea atingerii unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere a efectivelor populației speciei Hyla arborea
1.1.5.1.1

1.1.5.1.2

1.1.5.1.3

20

10

35

Patrulări

Număr

Lucrări combatere

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Lucrări habitate

Număr

-

-

25 000

25 000

Sp13
LIFE
POIM

300 000

Sp13

Sp13

1.1.5.2 OS1.1.5.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Hyla arborea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al
habitatului speciei.
1.1.5.2.1

35

Lucrări habitate

Număr

-

300 000

Sp13
LIFE

1.1.5.2.2

1.1.6

30

Patrulări

Număr

Lucrări combatere

Număr

-

55 000

POIM

Sp13

OS1.1.6 Asigurarea conservării speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acesteia.

3886

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Cantitate

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

1.1.6.1 OS1.1.6.1 Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabile a speciei Emys orbicularis, în sensul îmbunătățirii stării de conservare a
acesteia din punct de vedere al populației speciei.
1.1.6.1.1

1.1.6.1.2

1.1.6.1.3

10

10

10

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

-

-

-

25 000

Sp13

25 000

Sp13

25 000

Sp13

1.1.6.1.4

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

LIFE

Sp13, Sp32

1.1.6.1.5

25

Lucrări populare/ repopulare

Număr

-

500 000

POIM

Sp13

1.1.6.1.6

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.1.6.1.7

10

Patrulări

Număr

25 000

Sp13

Combustibil

Litri

Patrulări

Număr

55 000

Sp13

Lucrări combatere

Număr

150 000

Sp13

1.1.6.1.8

1.1.6.1.9

30

30

Lucrări întreținere/ construcție Număr

-

-

1.1.6.2 OS1.1.6.2 Asigurarea conservării habitatului speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere

3887

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Cantitate

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

al habitatului speciei.
1.1.6.2.1

1.1.6.2.2

10

10

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

-

-

25 000

Sp13

25 000

Sp13

1.1.6.2.3

25

Studiu

Număr

-

30 000

Sp13

1.1.6.2.4

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.1.6.2.5

40

Lucrări ecologizare

Număr

-

150 000

Sp13, Sp16
LIFE

1.1.6.2.6

1.1.6.2.7

10

30

Număr

Combustibil

Litri

Patrulări

Număr

Lucrări combatere

Număr

-

-

25 000

POIM

Sp13

55 000

Sp13

1.1.6.2.8

35

Lucrări habitate

Număr

-

300 000

Sp13

1.1.6.2.9

40

Lucrări întreținere/ construcție Număr

-

150 000

Sp13

55 000

Sp13

1.1.6.2.10 30

1.2

Patrulări

Patrulări

Număr

Lucrări combatere

Număr

-

OS1.2 Asigurarea conservării speciilor din Rezerervația naturală Ostrovul Haralambie
3888

Resurse umane
Nr

permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

1.2.1

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării

Denumire

UM

Cantitate

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

OS1.2.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din Rezervația Ostrovul Haralambie (Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus,
Phalacrocorax pygmeus, Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Plegadis
falcinellus, Anser erythropus, Anas strepera, Anas crecca, Aythya nyroca, Netta rufina, Oxyura leucocephala, Aquila clanga, Accipiter nisus,
Accipiter gentilis, Buteo buteo, Falco cherrug, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco naumanni, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus,
Haemantopus ostralegus, Himantopus himantopus, Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Larus genei, Larus melanocephalus, Larus canus,
Gelochelidon nilotica, Sterna caspia, Sterna hirundo, Chlidonias niger, Chlidonias leucopterus, Chlidonias hybridus, Asio otus, Athene
noctua, Strix aluco, Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Upupa epops, Dendrocopos major, Dendrocopos minor,
Riparia riparia, Delichon urbica, Motacilla flava, Lanius excubitor, Erithacus rubecula, Passer hispaniolensis, Sturnus roseus, Oriolus
oriolus, Corvus corax), în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.

1.2.1.1 OS1.2.1.1 Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din Rezervația Ostrovul Haralambie, în sensul
menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
1.2.1.1.1

1.2.1.1.2

30

30

Lucrări delimitare

Număr

Informare/ conștientizare

Număr

Lucrari amplasare platforme

Număr

1.2.1.1.3

30

Lucrări menținere

Număr

1.2.1.1.4

20

Regulament

Număr

Informare/ conștientizare

Număr

Lucrări limitare ambarcațiuni

Număr

1.2.1.1.5

20

-

65 000

Sp13, Sp32

50 000

-

40 000

-

30 000

-

40 000

Sp13
LIFE
POIM

Sp13
Sp13, Sp32

Sp13
3889

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

1.2.1.1.6

20

Lucrări limitare pescari

Număr

1.2.1.1.7

20

Lucrări limitare activități

Număr

cinegetice
1.2.1.1.8

1.1.1.1.9

10

20

Patrulare

Număr

Combustibil

Litri

Lucrări limitare eroziune

Număr

Cantitate
-

-

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri
40 000

Sp13

40 000

Sp13

25 000

Sp13

100 000

Sp13

1.2.1.2 OS1.2.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al
habitatatelor speciilor.
1.2.1.2.1

10

Patrulare

Număr

Combustibil

Litri

-

25 000

Sp12
LIFE
POIM

1.3

1.2.1.2.2

50

Lucrări silvice

Număr

-

1 500 000

Sp13, Sp16

1.2.1.2.3

25

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.2.1.2.4

25

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.2.1.2.5

25

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

OS1.3 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul
Ciocănești)

1.3.1

OS1.3.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală
3890

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării

Resurse financiare estimate

permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Cantitate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.
1.3.1.1 OS1.3.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021
Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare
favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
1.3.1.1.1

35

Lucrări plantare

Număr

Lucrări amplasare cuiburi

Număr

-

2 000 000

Sp13, Sp16

1.3.1.1.2

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.3.1.1.3

25

Studiu

Număr

-

30 000

Sp13

1.3.1.1.4

40

Lucrări izolare

Număr

100 000

Sp13

Lucrări amenajare

Număr

Lucrări plantare

Număr

1.3.1.1.5

50

-

1 500 000

LIFE

Sp13, Sp16

POIM
1.3.1.1.6

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.3.1.1.7

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.3.1.1.8

30

Lucrări amenajare

Număr

-

80 000

Sp13

1.3.1.1.9

20

Lucrări avertizare

Număr

-

35 000

Sp13

Avize

Număr

-

Sp13

Sancțiuni

Număr

1.3.1.1.10 15

-

3891

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării

Resurse umane
Nr

Resurse financiare estimate

permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Cantitate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

1.3.1.2 OS1.3.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația
naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor
speciilor.
1.3.1.2.1

20

Studiu

Număr

-

30 000

Sp13

1.3.1.2.2

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.3.1.2.3

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.3.1.2.4

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

LIFE

Sp13, Sp32

1.3.1.2.5

15

Informare/ conștientizare

Număr

45 000

POIM

Sp13, Sp32

Patrulări

Număr

-

1.3.1.2.6

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.3.1.2.7

15

Avize

Număr

-

-

Sp13

1.4

OS1.4 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui.

1.4.1

OS1.4.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui, în sensul atingerii/menținerii stării de
conservare favorabilă a acestora.

1.4.1.1 OS1.4.1.1 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.
1.4.1.1.1

30

Lucrări izolare

Număr

-

45 000

LIFE

Sp13
3892

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Cantitate

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

1.4.1.1.2

25

Lucrări avertizare

Număr

-

35 000

1.4.1.1.3

30

Lucrări combatere

Număr

-

40 000

Sp13

1.4.1.1.4

30

Studiu

Număr

1

30 000

Sp13, Sp32

Întâlniri

Număr

-

Studiu

Număr

1

30 000

Sp13

1.4.1.1.5

20

POIM

Sp13

1.4.1.2 OS1.4.1.2 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.
1.4.1.2.1

20

Studiu

Număr

1

30 000

Sp13

1.4.1.2.2

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.4.1.2.3

30

Lucrări limitare

Număr

-

40 000

Sp13

1.4.1.2.4

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.4.1.2.5

20

Studiu

Număr

1

30 000

LIFE

Sp13

1.4.1.2.6

10

Patrulări

Număr

25 000

POIM

Sp13

Combustibil

Litri

-

1.4.1.2.7

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.4.1.2.8

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.4.1.2.9

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13
3893

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării

Resurse umane
Nr

permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Cantitate

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

1.5

OS1.5 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea

1.5.1

OS1.5.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea Mostiștea, în sensul atingerii/menținerii stării de
conservare favorabilă a acestora.

1.5.1.1 OS1.5.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea
Mostiștea, în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
1.5.1.1.1

30

Lucrări limitare

Număr

-

40 000

Sp13

1.5.1.1.2

30

Lucrări îmbunătățire

Număr

-

75 000

Sp13

1.5.1.1.3

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.5.1.1.4

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.5.1.1.5

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.5.1.1.6

35

Informare/ conștientizare

Număr

Lucrări menținere/ refacere

Număr

-

70 000

LIFE

Sp13, Sp32

POIM

1.5.1.1.7

45

Lucrări plantare

Număr

-

1 500 000

Sp13, Sp16

1.5.1.1.8

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.5.1.1.9

30

Lucrări amenajare

Număr

-

80 000

Sp13

1.5.1.1.10 30

Lucrări amenajare

Număr

-

80 000

Sp13

1.5.1.1.11 10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32
3894

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării

Resurse umane
Nr

Resurse financiare estimate

permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Cantitate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

1.5.1.1.12 30

Lucrări izolare

Număr

-

40 000

Sp13

1.5.1.1.13 45

Ghid bune practici

Număr

1

75 000

Sp13, Sp32

1.5.1.1.14 20

Studiu

Număr

-

45 000

Sp13

1.5.1.2 OS1.5.1.2 Asigurarea conservării habitatatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea, în sensul
atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor.
1.5.1.2.1

20

Studiu

Număr

-

30 000

Sp13

1.5.1.2.2

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.5.1.2.3

30

Lucrări rărire

Număr

-

45 000

Sp13

1.5.1.2.4

45

Lucrări plantare

Număr

-

1 500 000

LIFE

Sp13, Sp16

1.5.1.2.5

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

POIM

Sp13, Sp32

1.5.1.2.6

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.5.1.2.7

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.5.1.2.8

10

Regulament

Număr

-

-

Sp13

1.6

OS1.6 Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni

1.6.1

OS1.6.1 Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa - Ulmeni, în sensul atingerii/menținerii stării de
conservare favorabilă a acestora.

1.6.1.1 OS1.6.1.1 Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa
3895

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării

Resurse financiare estimate

permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Cantitate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

- Ulmeni, în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.
1.6.1.1.1

30

Lucrări menținere

Număr

Lucrări amplasare

Număr

-

60 000

Sp13

1.6.1.1.2

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.6.1.1.3

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.6.1.1.4

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.6.1.1.5

5

Întâlniri

Număr

-

-

Sp13, Sp32

1.6.1.1.6

10

Regulament

Număr

-

-

Sp13

1.6.1.1.7

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

LIFE

Sp13

POIM
1.6.1.1.8

30

Lucrări menținere/ refacere

Număr

-

60 000

Sp13

1.6.1.1.9

30

Lucrări de izolare și menținere Număr

-

40 000

Sp13

1.6.1.1.10 10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.6.1.1.11 45

Lucrări plantare

Număr

-

1 500 000

Sp13, Sp16

1.6.1.1.12 20

Lucrări limitare

Număr

-

40 000

Sp13

1.6.1.1.13 10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.6.1.1.14 30

Lucrări amenajare

Număr

-

40 000

Sp13

3896

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării

Resurse financiare estimate

permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Cantitate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

1.6.1.2 OS1.6.1.2 Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa - Ulmeni, în sensul
atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor
1.6.1.2.1

30

Lucrări menținere

Număr

1.6.1.2.2

45

Lucrări menținere

Număr

Lucrări plantare

Număr

Informare/conștientizare

Număr

Avize

Număr

1.6.1.2.3

1.7

5

-

40 000

Sp13

1 500 000

Sp13,

-

-

Sp16, Sp32

-

LIFE
POIM

Sp13

1.6.1.2.4

30

Lucrări menținere

Număr

-

40 000

Sp13

1.6.1.2.5

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.6.1.2.6

45

Lucrări plantare

Număr

-

1 500 000

Sp13, Sp16

1.6.1.2.7

5

Avize

Număr

-

-

Sp13

OS1.7 Asigurarea conservării habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzân Rezervația naturală IV.20
Ostrovul Haralambie)

1.7.1

OS1.7.1 Asigurarea conservării habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau
Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

1.7.1.1 OS1.7.1.1 Creșterea suprafeței habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau
Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de habitat.

3897

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

1.7.1.1.1

10

Regulament

Număr

1.7.1.1.2

20

Informare/ conștientizare

Număr

Patrulări

Număr

Sancțiuni

Număr

1.7.1.1.3

30

Lucrări amenajare

Număr

1.7.1.1.4

30

Lucrări ecologizare

Număr

Patrulări

Număr

Lucrări menținere/ eliminare

Număr

1.7.1.1.5

30

specii invazive
1.7.1.1.6

10

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

1.7.1.1.7

20

Lucrări control specii

Număr

1.7.1.1.8

15

Regulament

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Sancțiuni

Număr

Patrulări

Număr

1.7.1.1.9

10

Resurse financiare estimate

Cantitate
-

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri
-

Sp13

65 000

Sp13, Sp32

80 000

Sp13

40 000

Sp13, Sp16

-

-

-

-

100 000

Sp13
LIFE

25 000

POIM

Sp13

80 000

Sp13

25 000

Sp13

25 000

Sp13

-

-

3898

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării

Resurse financiare estimate

permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Cantitate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

Combustibil

Litri

Lucrări menținere

Număr

Avize

Număr

1.7.1.1.11 10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.7.1.1.12 10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.7.1.1.10 20

-

Sp13
-

1.7.1.2 OS1.7.1.2 Îmbunătățirea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din
Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
1.7.1.2.1

5

Regulament

Număr

1

-

LIFE

Sp13

1.7.1.2.2

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

POIM

Sp13, Sp32

1.7.1.2.3

30

Lucrări ecologizare

Număr

-

40 000

Sp13, Sp16

1.7.1.2.4

20

Lucrări eliminare/ reducere

Număr

100 000

Sp13

80 000

Sp13

specii invazive
1.7.1.2.5

20

Lucrări control specii

Număr

1.7.1.2.6

15

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Sancțiuni

Număr

Patrulări

Număr

1.7.1.2.7

10

-

Sp13
-

25 000

-

25 000

Sp13
3899

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

1.7.1.2.8

1.7.2

10

Resurse financiare estimate

Denumire

UM

Combustibil

Litri

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Cantitate

-

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

25 000

Sp13

OS1.7.2 Asigurarea conservării habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul
atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

1.7.2.1 OS1.7.2.1 Conservarea suprafeței habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul
menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia din punct de vedere al suprafeței ocupate.
1.7.2.1.1

15

Informare/ conștientizare

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Sancțiuni

Număr

1.7.2.1.2

10

Informare/ conștientizare

Număr

1.7.2.1.3

20

Studii

Număr

Lucrări avertizare

Număr

80 000

Sp13, Sp32

-

-

30 000

LIFE

Sp13, Sp32

45 000

POIM

Sp13

1.7.2.1.4

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.7.2.1.5

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.7.2.1.6

15

Patrulări

Număr

-

50 000

Sp13
3900

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

1.7.2.1.7

1.7.2.1.8

15

10

Denumire

UM

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

Informare/ conștientizare

Număr

Cantitate

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

50 000

Sp13

30 000

Sp13, Sp32

-

-

1.7.2.2 OS1.7.2.2 Menținerea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau
Hydrocharition, în sensul asigurării stării de conservare favorabilă a acestuia.
1.7.2.2.1

1.7.2.2.2

15

10

Informare/ conștientizare

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Sancțiuni

Număr

Informare/ conștientizare

Număr

75 000

Sp13, Sp32

-

-

30 000

LIFE

Sp13, Sp32

POIM
1.7.2.2.3

10

Informare/ conștientizare

Număr

1.7.2.2.4

15

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

50 000

Sp13

-

3901

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării

Resurse umane
Nr

permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om
1.7.2.2.5

1.7.3

15

Denumire

UM

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

Cantitate

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri
50 000

Sp11,

-

Sp12, Sp41

OS1.7.3 Asigurarea conservării habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a
acestuia.

1.7.3.1 OS1.7.3.1 Creșterea suprafeței habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia
din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.
1.7.3.1.1

10

Informare/ conștientizare

Număr

1.7.3.1.2

15

Informare/ conștientizare

Număr

Patrulări

Număr

Sancțiuni

Număr

Lucrări amenajare

Număr

1.7.3.1.3

30

-

30 000
65 000

-

-

Sp13, Sp32
LIFE

Sp13, Sp32

POIM
80 000

Sp13

1.7.3.2 OS1.7.3.2 Îmbunătățirea structurii și funcțiunilor specifice ale habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de
conservare favorabilă a acestuia.
1.7.3.2.1

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32
LIFE

1.7.3.2.2

15

Informare/ conștientizare

Număr

Patrulări

Număr

-

65 000

POIM

Sp13, Sp32

3902

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

1.7.3.2.3
1.7.4

30

Resurse financiare estimate

Denumire

UM

Sancțiuni

Număr

Lucrări amenajare

Număr

Cantitate

-

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

60 000

Sp1

OS1.7.4 Asigurarea conservării habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul
atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

1.7.4.1 OS1.7.4.1 Creșterea suprafeței habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul atingerii
stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.
1.7.4.1.1

1.7.4.1.2

30

15

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Lucrări menținere

Număr

Informare/ conștientizare

Număr

Patrulări

Număr

Sancțiuni

Număr

90 000

Sp13

65 000

Sp13, Sp32

-

LIFE
POIM

1.7.4.1.3

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.7.4.1.4

30

Lucrări ecologizare

Număr

-

80 000

Sp13, Sp16

1.7.4.1.5

20

Lucrări control

Număr

-

35 000

Sp13

1.7.4.1.6

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

1.7.4.1.7

10

Informare/ conștientizare

Număr

-

30 000

Sp13, Sp32

3903

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Cantitate

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

1.7.4.2 OS1.7.4.2 Menținerea stării de conservare favorabilă din punctual de vedere al structurii și funcțiilor habitatului 3270 Râuri cu maluri
nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention.

2

1.7.4.2.1

10

Informare/ conștientizare

Număr

1.7.4.2.2

15

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

-

30 000
50 000

-

Sp13, Sp32
LIFE

Sp11, Sp12

POIM

Sp41

OG2 Asigurarea bazei de informații/date referitoare la speciile şi habitatele pentru care au fost declarate ariile naturale protejate cu scopul de
a oferi suportul necesar pentru managementul conservării biodiversității şi evaluarea eficienţei managementului.

2.1

OS2.1 Actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată - pentru speciile și habitatele de interes conservative
2.1.1

2.1.2

2.1.3

15

15

15

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

50 000

Sp11

50 000

Sp11

-

-

Surse proprii

50 000

Sp11

-

3904

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om
2.1.4

2.1.5

2.2

15

15

Denumire

UM

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

Cantitate

Resurse financiare estimate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri
50 000

Sp11

50 000

Sp11

-

-

OS2.2 Realizarea monitorizării stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ.
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

15

15

15

15

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

50 000

Sp12

50 000

Sp12

-

Surse proprii
50 000

Sp12

50 000

Sp12

-

-

3905

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

2.2.5

3

15

Resurse financiare estimate

Denumire

UM

Echipamente

Număr

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Echipamente

Număr

Cantitate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

50 000

Sp12

-

OG3 Asigurarea managementului eficient al ariilor naturale protejate cu scopul menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi
habitatelor de interes conservativ.

3.1

OS3.1 Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea acestora.
3.1.1

25

Lucrări evidențiere limite

Număr

-

120 000

Sp41
Surse proprii

3.1.2
3.2

Lucrări menținere

Număr

-

100 000

Sp41

40 000

Sp13

OS3.2 Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor Planului de management.
3.2.1

3.2.2
3.3

30

10

5

Patrulări

Număr

Combustibil

Litri

Avize

Număr

-

Surse proprii
-

-

Sp13

OS3.3 Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management.
3.3.1

5

Informare

Număr

-

200 000

3.3.2

15

Lucrări finanțare

Număr

-

-

3.3.3

15

Lucrări autofinanțare

Număr

-

-

Sp41
Surse proprii

Sp41
Sp41
3906

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

3.4

Resurse financiare estimate

Denumire

UM

Cantitate

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

OS3.4 Monitorizarea implementării Planului de management
3.4.1

5

Activități realizate

Număr

-

-

Sp43
Surse proprii

3.4.2
3.5

4

5

Modificări realizate

Număr

-

-

Sp43

OS3.5 Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/ managementul ariilor naturale protejate
3.5.1

5

Studiu

Număr

1

300 000

POIM

Sp44

3.5.2

5

Instruiri

Număr

-

250 000

LIFE

Sp44

OG4 Creşterea nivelului de conştientizare/ îmbunătățirea cunoştinţelor şi schimbarea atitudinii şi comportamentului, pentru grupurile
interesate care au impact asupra conservării biodiversităţii.

4.1

OS4.1 Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.
4.1.1

5

Grup de lucru

Număr

1

-

Sp43
Surse proprii

4.1.2
4.2

5

Întâlniri

Număr

-

-

Sp43

Sp43, Sp32

OS4.2 Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.
4.2.1

10

Materiale informative

Număr

-

150 000

4.2.2

10

Realizare/actualizare site

Număr

-

25 000

Sp43, Sp32
LIFE

4.2.3

15

Film documentar

Număr

1

100 000

4.2.4

15

Trasee

Număr

-

200 000

Sp43, Sp32

4.2.5

15

Panouri

Număr

-

150 000

Sp43, Sp32

POIM

Sp43, Sp32

3907

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării

Resurse financiare estimate

permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om

Denumire

UM

Cantitate

4.2.6

35

Centru de informare

Număr

1

4 000 000

Sp43, Sp32

4.2.7

15

Materiale educaționale

Număr

-

75 000

Sp43, Sp32

4.2.8

5

Curs educațional

Număr

1

90 000

Sp43, Sp32

4.2.9

5

Expoziții foto

Număr

-

50 000

Sp43, Sp32

4.2.10

5

Întâlniri

Număr

-

-

Sp43, Sp32

4.2.11

5

Studiu

Număr

-

30 000

Sp43, Sp32

OG5 Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes conservative

5.1

OS5.1 Promovarea utilizării durabile a resurselor de apă
5.1.1

5.3

program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri

5

5.2

Alocare

5

Lucrări administrare

Număr

-

30 000

Surse proprii

Sp22, Sp13

OS5.2 Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere
5.2.1

5

Certificare

-

-

-

5.2.2

5

Regulament

Număr

-

-

5.2.3

10

Lucrări promovare

Număr

-

40 000

-

-

Sp22, Sp13
Surse proprii

Sp22, Sp13
Sp22, Sp13

OS5.3 Promovarea utilizării durabile a pajiştilor - păşuni, fâneţe.
5.3.1

5

Contracte

Număr

Sp22, Sp13
Surse proprii

5.3.2
5.4

5

Cereri fonduri

Număr

-

-

Sp22, Sp13

OS5.4 Promovarea utilizării durabile a terenurilor agricole.
3908

Resurse umane
Nr

Resurse Materiale - altele decât cele necesare dotării
permanente a administratorului

Activitate
Total - zile/om
5.4.1

10

Resurse financiare estimate

Denumire
Lucrări promovare

UM
Număr

Cantitate
-

Alocare
program

Total- monedă (lei) Sursă fonduri
40 000

Sp22, Sp13
Surse proprii

5.4.2
5.5

Lucrări finanțare

Număr

-

-

Sp22, Sp13

OS5.5 Promovarea unei dezvoltări urbane durabile a localităților aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate.
5.5.1

5.6

10

10

Lucrări administrare

Număr

-

-

5.5.2

20

Lucrări limitare

Număr

-

70 000

5.5.3

10

Lucrări promovare

Număr

-

100 000

Sp22, Sp13
LIFE
POIM

Sp22, Sp13
Sp22, Sp13

OS5.6 Promovarea realizării și comercializării de produse tradiționale, etichetate cu siglele ariilor naturale protejate.
5.6.1

10

Lucrări promovare

Număr

-

120 000

LIFE

Sp31

5.6.2

5

Cursuri promovare

Număr

-

20 000

POIM

Sp31

5.6.3

10

Lucrări promovare

Număr

-

100 000

Sp - Subprogram, conf. Ghid de elaborare a Planurilor de

Sp16 - Reconstrucţie ecologică

management ale ariilor naturale protejate, aprobat prin OM

Sp22 - Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului

304/02.04.2018 – Subcapitol 12.26

Sp31 - Traditii și comunități

Sp11 - Inventariere și cartare

Sp32 - Conștientizare și comunicare

Sp12 Monitorizare stării de conservare

Sp41 - Echipament și infrastructură de funcționare

Sp13 - Pază, implementare reglementări și măsuri specifice de

Sp43 - Documente strategice și de planificare

protectție

Sp44 - Instruire personal

Sp31
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9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR
9.1. Raportări periodice
Tabel nr. 4539 - Raportări periodice
Nr

Denumire

Moment raportare
An

Activități incluse în raportare
Trimestru
1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.5, 1.1.1.1.6, 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.9, 1.1.1.1.10,
1.1.1.1.11, 1.1.1.1.12, 1.1.1.1.13, 1.1.1.1.14, 1.1.1.1.15, 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5,
1.1.1.2.6, 1.1.1.2.7, 1.1.1.2.8, 1.1.1.2.9, 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.2, 1.1.2.1.3, 1.1.2.1.4, 1.1.2.1.5, 1.1.2.2.1,
1.1.2.2.2, 1.1.2.2.3, 1.1.2.2.4, 1.1.2.2.5, 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.2, 1.1.3.1.3, 1.1.3.1.4, 1.1.3.1.5, 1.1.3.1.6,
1.1.3.1.7, 1.1.3.1.8, 1.1.3.1.9, 1.1.3.2.1, 1.1.3.2.2, 1.1.3.2.3, 1.1.3.2.4, 1.1.3.2.5, 1.1.3.2.6, 1.1.3.2.7,
1.1.3.2.8, 1.1.3.2.9, 1.1.4.1.1, 1.1.4.1.2, 1.1.4.1.3, 1.1.4.1.4, 1.1.4.1.5, 1.1.4.1.6, 1.1.4.1.7, 1.1.4.2.1,
1.1.4.2.2, 1.1.4.2.3, 1.1.4.2.4, 1.1.4.2.5, 1.1.4.2.6, 1.1.4.2.7, 1.1.5.1.1, 1.1.5.1.2, 1.1.5.1.3, 1.1.5.2.1,

1

Raportare
anul 1

1.1.5.2.2, 1.1.6.1.1, 1.1.6.1.2, 1.1.6.1.3, 1.1.6.1.4, 1.1.6.1.5, 1.1.6.1.6, 1.1.6.1.7, 1.1.6.1.8, 1.1.6.1.9,
1

-

1.1.6.2.1, 1.1.6.2.2, 1.1.6.2.3, 1.1.6.2.4, 1.1.6.2.5, 1.1.6.2.6, 1.1.6.2.7, 1.1.6.2.8, 1.1.6.2.9, 1.1.6.2.10,
1.2.1.1.1,

1.2.1.1.2, 1.2.1.1.3, 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5, 1.2.1.1.6, 1.2.1.1.7, 1.2.1.1.8, 1.2.1.1.9, 1.2.1.2.1,

1.2.1.2.2, 1.2.1.2.3, 1.2.1.2.4, 1.2.1.2.5, 1.3.1.1.1, 1.3.1.1.2, 1.3.1.1.3, 1.3.1.1.4, 1.3.1.1.5, 1.3.1.1.6,
1.3.1.1.7, 1.3.1.1.8, 1.3.1.1.9, 1.3.1.1.10, 1.3.1.2.1, 1.3.1.2.2, 1.3.1.2.3, 1.3.1.2.4, 1.3.1.2.5, 1.3.1.2.6,
1.3.1.2.7, 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.1.3, 1.4.1.1.4, 1.4.1.1.5, 1.4.1.2.1, 1.4.1.2.2, 1.4.1.2.3, 1.4.1.2.4,
1.4.1.2.5, 1.4.1.2.6, 1.4.1.2.7, 1.4.1.2.8, 1.4.1.2.9, 1.5.1.1.1, 1.5.1.1.2, 1.5.1.1.3, 1.5.1.1.4, 1.5.1.1.5,
1.5.1.1.6, 1.5.1.1.7, 1.5.1.1.8, 1.5.1.1.9, 1.5.1.1.10, 1.5.1.1.11, 1.5.1.1.12, 1.5.1.1.13, 1.5.1.1.14, 1.5.1.2.1,
1.5.1.2.2, 1.5.1.2.3, 1.5.1.2.4, 1.5.1.2.5, 1.5.1.2.6, 1.5.1.2.7, 1.5.1.2.8, 1.6.1.1.1, 1.6.1.1.2, 1.6.1.1.3,
1.6.1.1.4, 1.6.1.1.5, 1.6.1.1.6, 1.6.1.1.7, 1.6.1.1.8, 1.6.1.1.9, 1.6.1.1.10, 1.6.1.1.11, 1.6.1.1.12, 1.6.1.1.13,
3910

Nr

Denumire

Moment raportare
An

Activități incluse în raportare

Trimestru
1.6.1.1.14, 1.6.1.2.1, 1.6.1.2.2, 1.6.1.2.3, 1.6.1.2.4, 1.6.1.2.5, 1.6.1.2.6, 1.6.1.2.7, 1.7.1.1.1, 1.7.1.1.2,
1.7.1.1.3, 1.7.1.1.4, 1.7.1.1.5, 1.7.1.1.6, 1.7.1.1.7, 1.7.1.1.8, 1.7.1.1.9, 1.7.1.1.10, 1.7.1.1.11, 1.7.1.1.12,
1.7.1.2.1, 1.7.1.2.2, 1.7.1.2.3, 1.7.1.2.4, 1.7.1.2.5, 1.7.1.2.6, 1.7.1.2.7, 1.7.1.2.8, 1.7.2.1.1, 1.7.2.1.2,
1.7.2.1.3, 1.7.2.1.4, 1.7.2.1.5, 1.7.2.1.6, 1.7.2.1.7, 1.7.2.1.8, 1.7.2.2.1, 1.7.2.2.2, 1.7.2.2.3, 1.7.2.2.4,
1.7.2.2.5, 1.7.3.1.1, 1.7.3.1.2, 1.7.3.1.3, 1.7.3.2.1, 1.7.3.2.2, 1.7.3.2.3, 1.7.4.1.1, 1.7.4.1.2, 1.7.4.1.3,
1.7.4.1.4, 1.7.4.1.5, 1.7.4.1.6, 1.7.4.1.7, 1.7.4.2.1, 1.7.4.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2,
5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3
1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.5, 1.1.1.1.6, 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.9, 1.1.1.1.10,
1.1.1.1.11, 1.1.1.1.12, 1.1.1.1.13, 1.1.1.1.14, 1.1.1.1.15, 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5,
1.1.1.2.6, 1.1.1.2.7, 1.1.1.2.8, 1.1.1.2.9, 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.2, 1.1.2.1.3, 1.1.2.1.4, 1.1.2.1.5, 1.1.2.2.1,
1.1.2.2.2, 1.1.2.2.3, 1.1.2.2.4, 1.1.2.2.5, 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.2, 1.1.3.1.3, 1.1.3.1.4, 1.1.3.1.5, 1.1.3.1.6,

2

Raportare
anul 2

1.1.3.1.7, 1.1.3.1.8, 1.1.3.1.9, 1.1.3.2.1, 1.1.3.2.2, 1.1.3.2.3, 1.1.3.2.4, 1.1.3.2.5, 1.1.3.2.6, 1.1.3.2.7,
2

-

1.1.3.2.8, 1.1.3.2.9, 1.1.4.1.1, 1.1.4.1.2, 1.1.4.1.3, 1.1.4.1.4, 1.1.4.1.5, 1.1.4.1.6, 1.1.4.1.7, 1.1.4.2.1,
1.1.4.2.2, 1.1.4.2.3, 1.1.4.2.4, 1.1.4.2.5, 1.1.4.2.6, 1.1.4.2.7, 1.1.5.1.1, 1.1.5.1.2, 1.1.5.1.3, 1.1.5.2.1,
1.1.5.2.2, 1.1.6.1.1, 1.1.6.1.2, 1.1.6.1.3, 1.1.6.1.4, 1.1.6.1.5, 1.1.6.1.6, 1.1.6.1.7, 1.1.6.1.8, 1.1.6.1.9,
1.1.6.2.1, 1.1.6.2.2, 1.1.6.2.3, 1.1.6.2.4, 1.1.6.2.5, 1.1.6.2.6, 1.1.6.2.7, 1.1.6.2.8, 1.1.6.2.9, 1.1.6.2.10,
1.2.1.1.1,

1.2.1.1.2, 1.2.1.1.3, 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5, 1.2.1.1.6, 1.2.1.1.7, 1.2.1.1.8, 1.2.1.1.9, 1.2.1.2.1,

1.2.1.2.2, 1.2.1.2.3, 1.2.1.2.4, 1.2.1.2.5, 1.3.1.1.1, 1.3.1.1.2, 1.3.1.1.3, 1.3.1.1.4, 1.3.1.1.5, 1.3.1.1.6,
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Nr

Denumire

Moment raportare
An

Activități incluse în raportare

Trimestru
1.3.1.1.7, 1.3.1.1.8, 1.3.1.1.9, 1.3.1.1.10, 1.3.1.2.1, 1.3.1.2.2, 1.3.1.2.3, 1.3.1.2.4, 1.3.1.2.5, 1.3.1.2.6,
1.3.1.2.7, 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.1.3, 1.4.1.1.4, 1.4.1.1.5, 1.4.1.2.1, 1.4.1.2.2, 1.4.1.2.3, 1.4.1.2.4,
1.4.1.2.5, 1.4.1.2.6, 1.4.1.2.7, 1.4.1.2.8, 1.4.1.2.9, 1.5.1.1.1, 1.5.1.1.2, 1.5.1.1.3, 1.5.1.1.4, 1.5.1.1.5,
1.5.1.1.6, 1.5.1.1.7, 1.5.1.1.8, 1.5.1.1.9, 1.5.1.1.10, 1.5.1.1.11, 1.5.1.1.12, 1.5.1.1.13, 1.5.1.1.14, 1.5.1.2.1,
1.5.1.2.2, 1.5.1.2.3, 1.5.1.2.4, 1.5.1.2.5, 1.5.1.2.6, 1.5.1.2.7, 1.5.1.2.8, 1.6.1.1.1, 1.6.1.1.2, 1.6.1.1.3,
1.6.1.1.4, 1.6.1.1.5, 1.6.1.1.6, 1.6.1.1.7, 1.6.1.1.8, 1.6.1.1.9, 1.6.1.1.10, 1.6.1.1.11, 1.6.1.1.12, 1.6.1.1.13,
1.6.1.1.14, 1.6.1.2.1, 1.6.1.2.2, 1.6.1.2.3, 1.6.1.2.4, 1.6.1.2.5, 1.6.1.2.6, 1.6.1.2.7, 1.7.1.1.1, 1.7.1.1.2,
1.7.1.1.3, 1.7.1.1.4, 1.7.1.1.5, 1.7.1.1.6, 1.7.1.1.7, 1.7.1.1.8, 1.7.1.1.9, 1.7.1.1.10, 1.7.1.1.11, 1.7.1.1.12,
1.7.1.2.1, 1.7.1.2.2, 1.7.1.2.3, 1.7.1.2.4, 1.7.1.2.5, 1.7.1.2.6, 1.7.1.2.7, 1.7.1.2.8, 1.7.2.1.1, 1.7.2.1.2,
1.7.2.1.3, 1.7.2.1.4, 1.7.2.1.5, 1.7.2.1.6, 1.7.2.1.7, 1.7.2.1.8, 1.7.2.2.1, 1.7.2.2.2, 1.7.2.2.3, 1.7.2.2.4,
1.7.2.2.5, 1.7.3.1.1, 1.7.3.1.2, 1.7.3.1.3, 1.7.3.2.1, 1.7.3.2.2, 1.7.3.2.3, 1.7.4.1.1, 1.7.4.1.2, 1.7.4.1.3,
1.7.4.1.4, 1.7.4.1.5, 1.7.4.1.6, 1.7.4.1.7, 1.7.4.2.1, 1.7.4.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2,
5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3
1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.5, 1.1.1.1.6, 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.9, 1.1.1.1.10,

3

Raportare
anul 3

1.1.1.1.11, 1.1.1.1.12, 1.1.1.1.13, 1.1.1.1.14, 1.1.1.1.15, 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5,
3

-

1.1.1.2.6, 1.1.1.2.7, 1.1.1.2.8, 1.1.1.2.9, 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.2, 1.1.2.1.3, 1.1.2.1.4, 1.1.2.1.5, 1.1.2.2.1,
1.1.2.2.2, 1.1.2.2.3, 1.1.2.2.4, 1.1.2.2.5, 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.2, 1.1.3.1.3, 1.1.3.1.4, 1.1.3.1.5, 1.1.3.1.6,
1.1.3.1.7, 1.1.3.1.8, 1.1.3.1.9, 1.1.3.2.1, 1.1.3.2.2, 1.1.3.2.3, 1.1.3.2.4, 1.1.3.2.5, 1.1.3.2.6, 1.1.3.2.7,
3912

Nr

Denumire

Moment raportare
An

Activități incluse în raportare

Trimestru
1.1.3.2.8, 1.1.3.2.9, 1.1.4.1.1, 1.1.4.1.2, 1.1.4.1.3, 1.1.4.1.4, 1.1.4.1.5, 1.1.4.1.6, 1.1.4.1.7, 1.1.4.2.1,
1.1.4.2.2, 1.1.4.2.3, 1.1.4.2.4, 1.1.4.2.5, 1.1.4.2.6, 1.1.4.2.7, 1.1.5.1.1, 1.1.5.1.2, 1.1.5.1.3, 1.1.5.2.1,
1.1.5.2.2, 1.1.6.1.1, 1.1.6.1.2, 1.1.6.1.3, 1.1.6.1.4, 1.1.6.1.5, 1.1.6.1.6, 1.1.6.1.7, 1.1.6.1.8, 1.1.6.1.9,
1.1.6.2.1, 1.1.6.2.2, 1.1.6.2.3, 1.1.6.2.4, 1.1.6.2.5, 1.1.6.2.6, 1.1.6.2.7, 1.1.6.2.8, 1.1.6.2.9, 1.1.6.2.10,
1.2.1.1.1,

1.2.1.1.2, 1.2.1.1.3, 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5, 1.2.1.1.6, 1.2.1.1.7, 1.2.1.1.8, 1.2.1.1.9, 1.2.1.2.1,

1.2.1.2.2, 1.2.1.2.3, 1.2.1.2.4, 1.2.1.2.5, 1.3.1.1.1, 1.3.1.1.2, 1.3.1.1.3, 1.3.1.1.4, 1.3.1.1.5, 1.3.1.1.6,
1.3.1.1.7, 1.3.1.1.8, 1.3.1.1.9, 1.3.1.1.10, 1.3.1.2.1, 1.3.1.2.2, 1.3.1.2.3, 1.3.1.2.4, 1.3.1.2.5, 1.3.1.2.6,
1.3.1.2.7, 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.1.3, 1.4.1.1.4, 1.4.1.1.5, 1.4.1.2.1, 1.4.1.2.2, 1.4.1.2.3, 1.4.1.2.4,
1.4.1.2.5, 1.4.1.2.6, 1.4.1.2.7, 1.4.1.2.8, 1.4.1.2.9, 1.5.1.1.1, 1.5.1.1.2, 1.5.1.1.3, 1.5.1.1.4, 1.5.1.1.5,
1.5.1.1.6, 1.5.1.1.7, 1.5.1.1.8, 1.5.1.1.9, 1.5.1.1.10, 1.5.1.1.11, 1.5.1.1.12, 1.5.1.1.13, 1.5.1.1.14, 1.5.1.2.1,
1.5.1.2.2, 1.5.1.2.3, 1.5.1.2.4, 1.5.1.2.5, 1.5.1.2.6, 1.5.1.2.7, 1.5.1.2.8, 1.6.1.1.1, 1.6.1.1.2, 1.6.1.1.3,
1.6.1.1.4, 1.6.1.1.5, 1.6.1.1.6, 1.6.1.1.7, 1.6.1.1.8, 1.6.1.1.9, 1.6.1.1.10, 1.6.1.1.11, 1.6.1.1.12, 1.6.1.1.13,
1.6.1.1.14, 1.6.1.2.1, 1.6.1.2.2, 1.6.1.2.3, 1.6.1.2.4, 1.6.1.2.5, 1.6.1.2.6, 1.6.1.2.7, 1.7.1.1.1, 1.7.1.1.2,
1.7.1.1.3, 1.7.1.1.4, 1.7.1.1.5, 1.7.1.1.6, 1.7.1.1.7, 1.7.1.1.8, 1.7.1.1.9, 1.7.1.1.10, 1.7.1.1.11, 1.7.1.1.12,
1.7.1.2.1, 1.7.1.2.2, 1.7.1.2.3, 1.7.1.2.4, 1.7.1.2.5, 1.7.1.2.6, 1.7.1.2.7, 1.7.1.2.8, 1.7.2.1.1, 1.7.2.1.2,
1.7.2.1.3, 1.7.2.1.4, 1.7.2.1.5, 1.7.2.1.6, 1.7.2.1.7, 1.7.2.1.8, 1.7.2.2.1, 1.7.2.2.2, 1.7.2.2.3, 1.7.2.2.4,
1.7.2.2.5, 1.7.3.1.1, 1.7.3.1.2, 1.7.3.1.3, 1.7.3.2.1, 1.7.3.2.2, 1.7.3.2.3, 1.7.4.1.1, 1.7.4.1.2, 1.7.4.1.3,
1.7.4.1.4, 1.7.4.1.5, 1.7.4.1.6, 1.7.4.1.7, 1.7.4.2.1, 1.7.4.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2,
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Nr

Denumire

Moment raportare
An

Activități incluse în raportare

Trimestru
5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3
1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.5, 1.1.1.1.6, 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.9, 1.1.1.1.10,
1.1.1.1.11, 1.1.1.1.12, 1.1.1.1.13, 1.1.1.1.14, 1.1.1.1.15, 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5,
1.1.1.2.6, 1.1.1.2.7, 1.1.1.2.8, 1.1.1.2.9, 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.2, 1.1.2.1.3, 1.1.2.1.4, 1.1.2.1.5, 1.1.2.2.1,
1.1.2.2.2, 1.1.2.2.3, 1.1.2.2.4, 1.1.2.2.5, 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.2, 1.1.3.1.3, 1.1.3.1.4, 1.1.3.1.5, 1.1.3.1.6,
1.1.3.1.7, 1.1.3.1.8, 1.1.3.1.9, 1.1.3.2.1, 1.1.3.2.2, 1.1.3.2.3, 1.1.3.2.4, 1.1.3.2.5, 1.1.3.2.6, 1.1.3.2.7,
1.1.3.2.8, 1.1.3.2.9, 1.1.4.1.1, 1.1.4.1.2, 1.1.4.1.3, 1.1.4.1.4, 1.1.4.1.5, 1.1.4.1.6, 1.1.4.1.7, 1.1.4.2.1,
1.1.4.2.2, 1.1.4.2.3, 1.1.4.2.4, 1.1.4.2.5, 1.1.4.2.6, 1.1.4.2.7, 1.1.5.1.1, 1.1.5.1.2, 1.1.5.1.3, 1.1.5.2.1,
1.1.5.2.2, 1.1.6.1.1, 1.1.6.1.2, 1.1.6.1.3, 1.1.6.1.4, 1.1.6.1.5, 1.1.6.1.6, 1.1.6.1.7, 1.1.6.1.8, 1.1.6.1.9,

4

Raportare
anul 4

1.1.6.2.1, 1.1.6.2.2, 1.1.6.2.3, 1.1.6.2.4, 1.1.6.2.5, 1.1.6.2.6, 1.1.6.2.7, 1.1.6.2.8, 1.1.6.2.9, 1.1.6.2.10,
4

-

1.2.1.1.1,

1.2.1.1.2, 1.2.1.1.3, 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5, 1.2.1.1.6, 1.2.1.1.7, 1.2.1.1.8, 1.2.1.1.9, 1.2.1.2.1,

1.2.1.2.2, 1.2.1.2.3, 1.2.1.2.4, 1.2.1.2.5, 1.3.1.1.1, 1.3.1.1.2, 1.3.1.1.3, 1.3.1.1.4, 1.3.1.1.5, 1.3.1.1.6,
1.3.1.1.7, 1.3.1.1.8, 1.3.1.1.9, 1.3.1.1.10, 1.3.1.2.1, 1.3.1.2.2, 1.3.1.2.3, 1.3.1.2.4, 1.3.1.2.5, 1.3.1.2.6,
1.3.1.2.7, 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.1.3, 1.4.1.1.4, 1.4.1.1.5, 1.4.1.2.1, 1.4.1.2.2, 1.4.1.2.3, 1.4.1.2.4,
1.4.1.2.5, 1.4.1.2.6, 1.4.1.2.7, 1.4.1.2.8, 1.4.1.2.9, 1.5.1.1.1, 1.5.1.1.2, 1.5.1.1.3, 1.5.1.1.4, 1.5.1.1.5,
1.5.1.1.6, 1.5.1.1.7, 1.5.1.1.8, 1.5.1.1.9, 1.5.1.1.10, 1.5.1.1.11, 1.5.1.1.12, 1.5.1.1.13, 1.5.1.1.14, 1.5.1.2.1,
1.5.1.2.2, 1.5.1.2.3, 1.5.1.2.4, 1.5.1.2.5, 1.5.1.2.6, 1.5.1.2.7, 1.5.1.2.8, 1.6.1.1.1, 1.6.1.1.2, 1.6.1.1.3,
1.6.1.1.4, 1.6.1.1.5, 1.6.1.1.6, 1.6.1.1.7, 1.6.1.1.8, 1.6.1.1.9, 1.6.1.1.10, 1.6.1.1.11, 1.6.1.1.12, 1.6.1.1.13,
1.6.1.1.14, 1.6.1.2.1, 1.6.1.2.2, 1.6.1.2.3, 1.6.1.2.4, 1.6.1.2.5, 1.6.1.2.6, 1.6.1.2.7, 1.7.1.1.1, 1.7.1.1.2,
1.7.1.1.3, 1.7.1.1.4, 1.7.1.1.5, 1.7.1.1.6, 1.7.1.1.7, 1.7.1.1.8, 1.7.1.1.9, 1.7.1.1.10, 1.7.1.1.11, 1.7.1.1.12,
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Nr

Denumire

Moment raportare
An

Activități incluse în raportare

Trimestru
1.7.1.2.1, 1.7.1.2.2, 1.7.1.2.3, 1.7.1.2.4, 1.7.1.2.5, 1.7.1.2.6, 1.7.1.2.7, 1.7.1.2.8, 1.7.2.1.1, 1.7.2.1.2,
1.7.2.1.3, 1.7.2.1.4, 1.7.2.1.5, 1.7.2.1.6, 1.7.2.1.7, 1.7.2.1.8, 1.7.2.2.1, 1.7.2.2.2, 1.7.2.2.3, 1.7.2.2.4,
1.7.2.2.5, 1.7.3.1.1, 1.7.3.1.2, 1.7.3.1.3, 1.7.3.2.1, 1.7.3.2.2, 1.7.3.2.3, 1.7.4.1.1, 1.7.4.1.2, 1.7.4.1.3,
1.7.4.1.4, 1.7.4.1.5, 1.7.4.1.6, 1.7.4.1.7, 1.7.4.2.1, 1.7.4.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2,
5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3
1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.5, 1.1.1.1.6, 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.9, 1.1.1.1.10,
1.1.1.1.11, 1.1.1.1.12, 1.1.1.1.13, 1.1.1.1.14, 1.1.1.1.15, 1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5,
1.1.1.2.6, 1.1.1.2.7, 1.1.1.2.8, 1.1.1.2.9, 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.2, 1.1.2.1.3, 1.1.2.1.4, 1.1.2.1.5, 1.1.2.2.1,
1.1.2.2.2, 1.1.2.2.3, 1.1.2.2.4, 1.1.2.2.5, 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.2, 1.1.3.1.3, 1.1.3.1.4, 1.1.3.1.5, 1.1.3.1.6,
1.1.3.1.7, 1.1.3.1.8, 1.1.3.1.9, 1.1.3.2.1, 1.1.3.2.2, 1.1.3.2.3, 1.1.3.2.4, 1.1.3.2.5, 1.1.3.2.6, 1.1.3.2.7,

5

Raportare
anul 5

1.1.3.2.8, 1.1.3.2.9, 1.1.4.1.1, 1.1.4.1.2, 1.1.4.1.3, 1.1.4.1.4, 1.1.4.1.5, 1.1.4.1.6, 1.1.4.1.7, 1.1.4.2.1,
5

-

1.1.4.2.2, 1.1.4.2.3, 1.1.4.2.4, 1.1.4.2.5, 1.1.4.2.6, 1.1.4.2.7, 1.1.5.1.1, 1.1.5.1.2, 1.1.5.1.3, 1.1.5.2.1,
1.1.5.2.2, 1.1.6.1.1, 1.1.6.1.2, 1.1.6.1.3, 1.1.6.1.4, 1.1.6.1.5, 1.1.6.1.6, 1.1.6.1.7, 1.1.6.1.8, 1.1.6.1.9,
1.1.6.2.1, 1.1.6.2.2, 1.1.6.2.3, 1.1.6.2.4, 1.1.6.2.5, 1.1.6.2.6, 1.1.6.2.7, 1.1.6.2.8, 1.1.6.2.9, 1.1.6.2.10,
1.2.1.1.1,

1.2.1.1.2, 1.2.1.1.3, 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5, 1.2.1.1.6, 1.2.1.1.7, 1.2.1.1.8, 1.2.1.1.9, 1.2.1.2.1,

1.2.1.2.2, 1.2.1.2.3, 1.2.1.2.4, 1.2.1.2.5, 1.3.1.1.1, 1.3.1.1.2, 1.3.1.1.3, 1.3.1.1.4, 1.3.1.1.5, 1.3.1.1.6,
1.3.1.1.7, 1.3.1.1.8, 1.3.1.1.9, 1.3.1.1.10, 1.3.1.2.1, 1.3.1.2.2, 1.3.1.2.3, 1.3.1.2.4, 1.3.1.2.5, 1.3.1.2.6,
1.3.1.2.7, 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2, 1.4.1.1.3, 1.4.1.1.4, 1.4.1.1.5, 1.4.1.2.1, 1.4.1.2.2, 1.4.1.2.3, 1.4.1.2.4,
3915

Nr

Denumire

Moment raportare
An

Activități incluse în raportare

Trimestru
1.4.1.2.5, 1.4.1.2.6, 1.4.1.2.7, 1.4.1.2.8, 1.4.1.2.9, 1.5.1.1.1, 1.5.1.1.2, 1.5.1.1.3, 1.5.1.1.4, 1.5.1.1.5,
1.5.1.1.6, 1.5.1.1.7, 1.5.1.1.8, 1.5.1.1.9, 1.5.1.1.10, 1.5.1.1.11, 1.5.1.1.12, 1.5.1.1.13, 1.5.1.1.14, 1.5.1.2.1,
1.5.1.2.2, 1.5.1.2.3, 1.5.1.2.4, 1.5.1.2.5, 1.5.1.2.6, 1.5.1.2.7, 1.5.1.2.8, 1.6.1.1.1, 1.6.1.1.2, 1.6.1.1.3,
1.6.1.1.4, 1.6.1.1.5, 1.6.1.1.6, 1.6.1.1.7, 1.6.1.1.8, 1.6.1.1.9, 1.6.1.1.10, 1.6.1.1.11, 1.6.1.1.12, 1.6.1.1.13,
1.6.1.1.14, 1.6.1.2.1, 1.6.1.2.2, 1.6.1.2.3, 1.6.1.2.4, 1.6.1.2.5, 1.6.1.2.6, 1.6.1.2.7, 1.7.1.1.1, 1.7.1.1.2,
1.7.1.1.3, 1.7.1.1.4, 1.7.1.1.5, 1.7.1.1.6, 1.7.1.1.7, 1.7.1.1.8, 1.7.1.1.9, 1.7.1.1.10, 1.7.1.1.11, 1.7.1.1.12,
1.7.1.2.1, 1.7.1.2.2, 1.7.1.2.3, 1.7.1.2.4, 1.7.1.2.5, 1.7.1.2.6, 1.7.1.2.7, 1.7.1.2.8, 1.7.2.1.1, 1.7.2.1.2,
1.7.2.1.3, 1.7.2.1.4, 1.7.2.1.5, 1.7.2.1.6, 1.7.2.1.7, 1.7.2.1.8, 1.7.2.2.1, 1.7.2.2.2, 1.7.2.2.3, 1.7.2.2.4,
1.7.2.2.5, 1.7.3.1.1, 1.7.3.1.2, 1.7.3.1.3, 1.7.3.2.1, 1.7.3.2.2, 1.7.3.2.3, 1.7.4.1.1, 1.7.4.1.2, 1.7.4.1.3,
1.7.4.1.4, 1.7.4.1.5, 1.7.4.1.6, 1.7.4.1.7, 1.7.4.2.1, 1.7.4.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2,
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2,
5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3
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9.2. Urmărirea activităților planificate
Tabel nr. 4540 - Centralizarea resurselor consumate, procent îndeplinire și rezultate
Nr.

1

Activitate

Resurse umane

Resurse materiale

Cheltuieli

Cheltuieli

Resurse financiare estimate
Total - monedă

Sursă fonduri

Procent
îndeplinire

Rezultate Observații

Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care au fost declarate ariile naturale protejate, în sensul menținerii/atingerii stării de
conservare favorabilă a acestora.

1.1

Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu

1.1.1.

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Lutra lutra

1.1.1.1

Menținerea unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere al efectivelor populației speciei Lutra lutra

1.1.1.1

1.1.1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1.2

1.1.1.1

1.1.1.1.3

1.1.1.1

1.1.1.1.4

1.1.1.1

1.1.1.1.5

1.1.1.1

1.1.1.1.6

1.1.1.1

1.1.1.1.7

1.1.1.1

1.1.1.1.8

1.1.1.1

1.1.1.1.9

1.1.1.1

1.1.1.1.10

1.1.1.1

1.1.1.1.11

1.1.1.1

1.1.1.1.12

1.1.1.1

1.1.1.1.13
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1.1.1.1

1.1.1.1.14

1.1.1.1

1.1.1.1.15

Total obiectiv specific 1.1.1.1

n/a

n/a

1.1.1.2

Asigurarea conservării habitatului speciei Lutra lutra, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.

1.1.1.2

1.1.1.2.1

1.1.1.2

1.1.1.2.2

1.1.1.2

1.1.1.2.3

1.1.1.2

1.1.1.2.4

1.1.1.2

1.1.1.2.5

1.1.1.2

1.1.1.2.6

1.1.1.2

1.1.1.2.7

1.1.1.2

1.1.1.2.8

1.1.1.2

1.1.1.2.9

Total obiectiv specific 1.1.1.2

n/a

n/a

Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de pești Alosa immaculata, Aspius aspius, Cobitis taenia, Eudontomyzon mariae,
1.1.2

Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schreatzer, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus,
Zingel streber, Zingel zingel, Umbra krameri, Misgurnus fossilis

1.1.2.1

Menținerea/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor de pești din situl Natura 2000 ROSCI0131, din punct de vedere al populațiilor
speciilor.

1.1.2.1

1.1.2.1.1

1.1.2.1

1.1.2.1.2

1.1.2.1

1.1.2.1.3
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1.1.2.1

1.1.2.1.4

1.1.2.1

1.1.2.1.5

Total obiectiv specific 1.1.2.1
1.1.2.2

n/a

n/a

Asigurarea conservării habitatului speciilor de pești din situl Natura 2000 ROSCI0131, în sensul atingerii/menținerii unei stări de
conservare favorabilă a acestuia.

1.1.2.2

1.1.2.2.1

1.1.2.2

1.1.2.2.2

1.1.2.2

1.1.2.2.3

1.1.2.2

1.1.2.2.4

1.1.2.2

1.1.2.2.5

Total obiectiv specific 1.1.2.2

n/a

n/a

1.1.3

Asigurarea conservării speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia.

1.1.3.1

Îmbunătățirea stării de conservare a speciei Triturus dobrogicus, din punct de vedere al populației speciei.

1.1.3.1

1.1.3.1.1

1.1.3.1

1.1.3.1.2

1.1.3.1

1.1.3.1.3

1.1.3.1

1.1.3.1.4

1.1.3.1

1.1.3.1.5

1.1.3.1

1.1.3.1.6

1.1.3.1

1.1.3.1.7

1.1.3.1

1.1.3.1.8

1.1.3.1

1.1.3.1.9
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Total obiectiv specific 1.1.3.1

n/a

n/a

1.1.3.2

Asigurarea conservării habitatului speciei Triturus dobrogicus, în sensul atingerii unei stări de conservare favorabilă al acestuia

1.1.3.2

1.1.3.2.1

1.1.3.2

1.1.3.2.2

1.1.3.2

1.1.3.2.3

1.1.3.2

1.1.3.2.4

1.1.3.2

1.1.3.2.5

1.1.3.2

1.1.3.2.6

1.1.3.2

1.1.3.2.7

1.1.3.2

1.1.3.2.8

Total obiectiv specific 1.1.3.2

n/a

n/a

1.1.4

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina

1.1.4.1

Menținerea stării de conservare favorabilă a speciei Bombina bombina, din punct de vedere al populației speciei.

1.1.4.1

1.1.4.1.1

1.1.4.1

1.1.4.1.2

1.1.4.1

1.1.4.1.3

1.1.4.1

1.1.4.1.4

1.1.4.1

1.1.4.1.5

1.1.4.1

1.1.4.1.6

1.1.4.1

1.1.4.1.7

Total obiectiv specific 1.1.4.1
1.1.4.2

n/a

n/a

Asigurarea conservării habitatului speciei Bombina bombina, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al
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habitatului speciei.
1.1.4.2

1.1.4.2.1

1.1.4.2

1.1.4.2.2

1.1.4.2

1.1.4.2.3

1.1.4.2

1.1.4.2.4

1.1.4.2

1.1.4.2.5

1.1.4.2

1.1.4.2.6

1.1.4.2

1.1.4.2.7

Total obiectiv specific 1.1.4.2

n/a

n/a

1.1.5

Atingerea stării de conservare favorabilă a speciei Hyla arborea

1.1.5.1

Asigurarea atingerii unei stări de conservare favorabilă din punct de vedere a efectivelor populației speciei Hyla arborea

1.1.5.1

1.1.5.1.1

1.1.5.1

1.1.5.1.2

1.1.5.1

1.1.5.1.3

Total obiectiv specific 1.1.5.1
1.1.5.2

n/a

n/a

Asigurarea conservării habitatului speciei Hyla arborea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al
habitatului speciei.

1.1.5.2

1.1.5.2.1

1.1.5.2

1.1.5.2.2

Total obiectiv specific 1.1.5.2

n/a

n/a

1.1.6

Asigurarea conservării speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acesteia.

1.1.6.1

Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabile a speciei Emys orbicularis, în sensul îmbunătățirii stării de conservare a acesteia
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din punct de vedere al populației speciei.
1.1.6.1

1.1.6.1.1

1.1.6.1

1.1.6.1.2

1.1.6.1

1.1.6.1.3

1.1.6.1

1.1.6.1.4

1.1.6.1

1.1.6.1.5

1.1.6.1

1.1.6.1.6

1.1.6.1

1.1.6.1.7

1.1.6.1

1.1.6.1.8

1.1.6.1

1.1.6.1.9

Total obiectiv specific 1.1.6.1
1.1.6.2

n/a

n/a

Asigurarea conservării habitatului speciei Emys orbicularis, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al
habitatului speciei.

1.1.6.2

1.1.6.2.1

1.1.6.2

1.1.6.2.2

1.1.6.2

1.1.6.2.3

1.1.6.2

1.1.6.2.4

1.1.6.2

1.1.6.2.5

1.1.6.2

1.1.6.2.6

1.1.6.2

1.1.6.2.7

1.1.6.2

1.1.6.2.8

1.1.6.2

1.1.6.2.9
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1.1.6.2

1.1.6.2.10

Total obiectiv specific 1.1.6.2
1.2
1.2.1

1.2.1.1

n/a

Asigurarea conservării speciilor din Rezerervația naturală Ostrovul Haralambie
Asigurarea conservării speciilor de păsări din Rezervația Ostrovul Haralambie, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a
acestora.
Asigurarea menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din Rezervația Ostrovul Haralambie, în sensul
menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.

1.2.1.1

1.2.1.1.1

1.2.1.1

1.2.1.1.2

1.2.1.1

1.2.1.1.3

1.2.1.1

1.2.1.1.4

1.2.1.1

1.2.1.1.5

1.2.1.1

1.2.1.1.6

1.2.1.1

1.2.1.1.7

1.2.1.1

1.2.1.1.8

1.2.1.1

1.2.1.1.9

Total obiectiv specific 1.2.1.1
1.2.1.2

n/a

n/a

n/a

Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă din punct de vedere al
habitatatelor speciilor.

1.2.1.2

1.2.1.2.1

1.2.1.2

1.2.1.2.2

1.2.1.2

1.2.1.2.3
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1.2.1.2

1.2.1.2.4

1.2.1.2

1.2.1.2.5

Total obiectiv specific 1.2.1.2
1.3

1.3.1

n/a

n/a

Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul
Ciocănești)
Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21
Ostrovul Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.
Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti –

1.3.1.1

Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a
acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.

1.3.1.1

1.3.1.1.1

1.3.1.1

1.3.1.1.2

1.3.1.1

1.3.1.1.3

1.3.1.1

1.3.1.1.4

1.3.1.1

1.3.1.1.5

1.3.1.1

1.3.1.1.6

1.3.1.1

1.3.1.1.7

1.3.1.1

1.3.1.1.8

1.3.1.1

1.3.1.1.9

1.3.1.1

1.3.1.1.10

Total obiectiv specific 1.3.1.1
1.3.1.2

n/a

n/a

Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0021 Ciocăneşti – Dunăre (incluzând rezervația
3924

naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), în sensul atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor
speciilor.
1.3.1.2

1.3.1.2.1

1.3.1.2

1.3.1.2.2

1.3.1.2

1.3.1.2.3

1.3.1.2

1.3.1.2.4

1.3.1.2

1.3.1.2.5

1.3.1.2

1.3.1.2.6

1.3.1.2

1.3.1.2.7

Total obiectiv specific 1.3.1.2
1.4
1.4.1

1.4.1.1

n/a

Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui
Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui, în sensul atingerii/menținerii stării de
conservare favorabilă a acestora.
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.

1.4.1.1

1.4.1.1.1

1.4.1.1

1.4.1.1.2

1.4.1.1

1.4.1.1.3

1.4.1.1

1.4.1.1.4

1.4.1.1

1.4.1.1.5

Total obiectiv specific 1.4.1.1
1.4.1.2

n/a

n/a

n/a

Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0055 Lacul Gălățui, în sensul atingerii/menținerii unei
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stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor.
1.4.1.2

1.4.1.2.1

1.4.1.2

1.4.1.2.2

1.4.1.2

1.4.1.2.3

1.4.1.2

1.4.1.2.4

1.4.1.2

1.4.1.2.5

1.4.1.2

1.4.1.2.6

1.4.1.2

1.4.1.2.7

1.4.1.2

1.4.1.2.8

1.4.1.2

1.4.1.2.9

Total obiectiv specific 1.4.1.2
1.5
1.5.1

1.5.1.1

n/a

n/a

Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea
Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea Mostiștea, în sensul atingerii/menținerii stării de
conservare favorabilă a acestora.
Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSP0105 Valea Mostiștea,
în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.

1.5.1.1

1.5.1.1.1

1.5.1.1

1.5.1.1.2

1.5.1.1

1.5.1.1.3

1.5.1.1

1.5.1.1.4

1.5.1.1

1.5.1.1.5

1.5.1.1

1.5.1.1.6
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1.5.1.1

1.5.1.1.7

1.5.1.1

1.5.1.1.8

1.5.1.1

1.5.1.1.9

1.5.1.1

1.5.1.1.10

1.5.1.1

1.5.1.1.11

1.5.1.1

1.5.1.1.12

1.5.1.1

1.5.1.1.13

1.5.1.1

1.5.1.1.14

Total obiectiv specific 1.5.1.1
1.5.1.2

n/a

n/a

Asigurarea conservării habitatatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiștea, în sensul atingerii/menținerii
unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor.

1.5.1.2

1.5.1.2.1

1.5.1.2

1.5.1.2.2

1.5.1.2

1.5.1.2.3

1.5.1.2

1.5.1.2.4

1.5.1.2

1.5.1.2.5

1.5.1.2

1.5.1.2.6

1.5.1.2

1.5.1.2.7

1.5.1.2

1.5.1.2.8

Total obiectiv specific 1.5.1.2

n/a

n/a

1.6

Asigurarea conservării speciilor din situl Narura 2000 ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni

1.6.1

Asigurarea conservării speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa - Ulmeni, în sensul atingerii/menținerii stării de
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conservare favorabilă a acestora.
1.6.1.1

Asigurarea atingerii/menținerii unei stări de conservare favorabilă a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa Ulmeni, în sensul îmbunătățirii/menținerii stării de conservare favorabilă a acestora din punct de vedere al populațiilor speciilor.

1.6.1.1

1.6.1.1.1

1.6.1.1

1.6.1.1.2

1.6.1.1

1.6.1.1.3

1.6.1.1

1.6.1.1.4

1.6.1.1

1.6.1.1.5

1.6.1.1

1.6.1.1.6

1.6.1.1

1.6.1.1.7

1.6.1.1

1.6.1.1.8

1.6.1.1

1.6.1.1.9

1.6.1.1

1.6.1.1.10

1.6.1.1

1.6.1.1.11

1.6.1.1

1.6.1.1.12

1.6.1.1

1.6.1.1.13

1.6.1.1

1.6.1.1.14

Total obiectiv specific 1.6.1.1
1.6.1.2

n/a

n/a

Asigurarea conservării habitatelor speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0136 Olteniţa - Ulmeni, în sensul atingerii/menținerii
unei stări de conservare favorabilă, din punct de vedere al habitatelor speciilor

1.6.1.2

1.6.1.2.1

1.6.1.2

1.6.1.2.2
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1.6.1.2

1.6.1.2.3

1.6.1.2

1.6.1.2.4

1.6.1.2

1.6.1.2.5

1.6.1.2

1.6.1.2.6

1.6.1.2

1.6.1.2.7

Total obiectiv specific 1.6.1.2
1.7

1.7.1

1.7.1.1

n/a

n/a

Asigurarea conservării habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzân Rezervația naturală IV.20
Ostrovul Haralambie)
Asigurarea conservării habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau IsoëtoNanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
Creșterea suprafeței habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din Littorelletea uniflorae si/sau IsoëtoNanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de habitat.

1.7.1.1

1.7.1.1.1

1.7.1.1

1.7.1.1.2

1.7.1.1

1.7.1.1.3

1.7.1.1

1.7.1.1.4

1.7.1.1

1.7.1.1.5

1.7.1.1

1.7.1.1.6

1.7.1.1

1.7.1.1.7

1.7.1.1

1.7.1.1.8

1.7.1.1

1.7.1.1.9

1.7.1.1

1.7.1.1.10
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1.7.1.1

1.7.1.1.11

1.7.1.1

1.7.1.1.12

Total obiectiv specific 1.7.1.1
1.7.1.2

Littorelletea uniflorae si/sau Isoëto-Nanojuncetea, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
1.7.1.2.1

1.7.1.2

1.7.1.2.2

1.7.1.2

1.7.1.2.3

1.7.1.2

1.7.1.2.4

1.7.1.2

1.7.1.2.5

1.7.1.2

1.7.1.2.6

1.7.1.2

1.7.1.2.7

1.7.1.2

1.7.1.2.8

Total obiectiv specific 1.7.1.2

1.7.2.1

n/a

Îmbunătățirea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3130 Ape statatoare oligotrofe pâna la mezotrofe cu vegetatie din

1.7.1.2

1.7.2

n/a

n/a

n/a

Asigurarea conservării habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul atingerii
stării de conservare favorabilă a acestuia.
Conservarea suprafeței habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, în sensul menținerii
stării de conservare favorabilă a acestuia din punct de vedere al suprafeței ocupate.

1.7.2.1

1.7.2.1.1

1.7.2.1

1.7.2.1.2

1.7.2.1

1.7.2.1.3

1.7.2.1

1.7.2.1.4
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1.7.2.1

1.7.2.1.5

1.7.2.1

1.7.2.1.6

1.7.2.1

1.7.2.1.7

1.7.2.1

1.7.2.1.8

Total obiectiv specific 1.7.2.1
1.7.2.2

Hydrocharition, în sensul asigurării stării de conservare favorabilă a acestuia.
1.7.2.2.1

1.7.2.2

1.7.2.2.2

1.7.2.2

1.7.2.2.3

1.7.2.2

1.7.2.2.4

1.7.2.2

1.7.2.2.5

Total obiectiv specific 1.7.2.2

1.7.3.1

n/a

n/a

Asigurarea conservării habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acestuia.
Creșterea suprafeței habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de conservare favorabilă a acesteia din
punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.

1.7.3.1

1.7.3.1.1

1.7.3.1

1.7.3.1.2

1.7.3.1

1.7.3.1.3

Total obiectiv specific 1.7.3.1
1.7.3.2

n/a

Menținerea structurii și funcțiilor specifice ale habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau

1.7.2.2

1.7.3

n/a

n/a

n/a

Îmbunătățirea structurii și funcțiunilor specifice ale habitatului 6510 Fânețe (Pajiști) de altitudine joasă, în sensul atingerii stării de
conservare favorabilă a acestuia.
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1.7.3.2

1.7.3.2.1

1.7.3.2

1.7.3.2.2

1.7.3.2

1.7.3.2.3

Total obiectiv specific 1.7.3.2
1.7.4

1.7.4.1

n/a

Asigurarea conservării habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul atingerii
stării de conservare favorabilă a acestuia.
Creșterea suprafeței habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention, în sensul atingerii stării
de conservare favorabilă a acesteia din punct de vedere al suprafeței ocupate de acesta.

1.7.4.1

1.7.4.1.1

1.7.4.1

1.7.4.1.2

1.7.4.1

1.7.4.1.3

1.7.4.1

1.7.4.1.4

1.7.4.1

1.7.4.1.5

1.7.4.1

1.7.4.1.6

1.7.4.1

1.7.4.1.7

Total obiectiv specific 1.7.4.1
1.7.4.2

n/a

n/a

n/a

Menținerea stării de conservare favorabilă din punctual de vedere al structurii și funcțiilor habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu
vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention.

1.7.4.2

1.7.4.2.1

1.7.4.2

1.7.4.2.2

Total obiectiv specific 1.7.4.2

n/a

n/a

Total obiectiv general 1

n/a

n/a
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2

Asigurarea bazei de informații/date referitoare la speciile şi habitatele pentru care au fost declarate ariile naturale protejate cu scopul de a
oferi suportul necesar pentru managementul conservării biodiversității şi evaluarea eficienţei managementului.

2.1

Actualizarea inventarelor - evaluarea detaliată - pentru speciile și habitatele de interes conservative

2.1

2.1.1

2.1

2.1.2

2.1

2.1.3

2.1

2.1.4

2.1

2.1.5

Total obiectiv specific 2.1

n/a

n/a

2.2

Realizarea monitorizării stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ.

2.2

2.2.1

2.2

2.2.2

2.2

2.2.3

2.2

2.2.4

2.2

2.2.5

Total obiectiv specific 2.2

n/a

n/a

Total obiectiv general 2

n/a

n/a

3

Asigurarea managementului eficient al ariilor naturale protejate cu scopul menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi
habitatelor de interes conservativ.

3.1

Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea acestora.

3.1

3.1.1

3.1

3.1.2
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Total obiectiv specific 3.1

n/a

3.2

Urmărirea respectării regulamentului și a prevederilor Planului de management.

3.2

3.2.1

3.2

3.2.2

Total obiectiv specific 3.2

n/a

n/a

n/a

3.3

Asigurarea finanțării/bugetului necesar pentru implementarea Planului de management.

3.3

3.3.1

3.3

3.3.2

3.3

3.3.3

Total obiectiv specific 3.3

n/a

3.4

Monitorizarea implementării Planului de management

3.4

3.4.1

3.4

3.4.2

Total obiectiv specific 3.4

n/a

n/a

n/a

3.5

Dezvoltarea capacității personalului implicat în administrarea/ managementul ariilor naturale protejate

3.5

3.5.1

3.5

3.5.2

Total obiectiv specific 3.5

n/a

n/a

Total obiectiv general 3

n/a

n/a

4

Creşterea nivelului de conştientizare/ îmbunătățirea cunoştinţelor şi schimbarea atitudinii şi comportamentului, pentru grupurile interesate
care au impact asupra conservării biodiversităţii.

4.1

Elaborarea/actualizarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.
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4.1

4.1.1

4.1

4.1.2

4.2

Implementarea Strategiei și a Planului de acțiune privind conștientizarea publicului.

4.2

4.2.1

4.2

4.2.2

4.2

4.2.3

4.2

4.2.4

4.2

4.2.5

4.2

4.2.6

4.2

4.2.7

4.2

4.2.8

4.2

4.2.9

4.2

4.2.10

4.2

4.2.11

Total obiectiv specific 4.2

n/a

n/a

Total obiectiv general 4

n/a

n/a

5

Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes conservative

5.1

Promovarea utilizării durabile a resurselor de apă

5.1

5.1.1

Total obiectiv specific 5.1

n/a

5.2

Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere

5.2

5.2.1

n/a
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5.2

5.2.2

5.2

5.2.3

Total obiectiv specific 5.2

n/a

5.3

Promovarea utilizării durabile a pajiştilor - păşuni, fâneţe.

5.3

5.3.1

5.3

5.3.2

Total obiectiv specific 5.3

n/a

5.4

Promovarea utilizării durabile a terenurilor agricole.

5.4

5.4.1

5.4

5.4.2

n/a

n/a

Total obiectiv specific 5.4
5.5

Promovarea unei dezvoltări urbane durabile a localităților aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate.

5.5

5.5.1

5.5

5.5.2

5.5

5.5.3

Total obiectiv specific 5.5
5.6

Promovarea realizării și comercializării de produse tradiționale, etichetate cu siglele ariilor naturale protejate.

5.6

5.6.1

5.6

5.6.2

5.6

5.6.3

Total obiectiv specific 5.6

n/a

n/a

Total obiectiv general 5

n/a

n/a
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Total

n/a

n/a
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9.3. Indicarea activității realizate
Se vor indica, marcare cu un simbol, de exemplu „x”, trimestrele activităţilor începute, în derulare sau încheiate relativ la momentul în care se
face acest lucru. Această indicare va da o informaţie despre trimestrele în care s-a realizat respectiva activitate, din totalul celor pe care se întinde
activitate, de exemplu primele trei trimestre din cele patru pe care se întinde activitatea.
Toate aceste informaţii se vor completa într-un tabel centralizator după cum urmează:
Tabel nr. 4541 - Indicare/marcare activităţi planificate
Anul 1

Activitate
T1

T2

T3

Anul 2
T4

T1

T2

T3

Anul 3
T4

T1

T2

T3

Anul 4
T4

T1

T2

T3

Anul 5
T4

T1

T2

T3

T4

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
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1.1.2.7
1.1.2.8
1.1.2.9
1.2.1.1.
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.2.6
1.2.2.7
1.2.2.8
1.2.2.9
1.2.2.10
1.2.2.11
1.2.2.12
1.3.1.1.
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1.3.1.2
1.3.2.1
1.4.1.1.
1.4.1.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.5
1.4.2.6
1.4.2.7
1.4.2.8
1.4.2.9
1.4.2.10
1.4.2.11
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.2.4
1.5.2.5
1.5.2.6
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1.5.2.7
1.5.2.8
1.5.2.9
1.5.2.10
1.5.2.11
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.2.3
1.6.2.4
1.6.2.5
1.6.2.7
1.6.2.8
1.6.2.9
1.6.2.10
1.6.2.11
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.2.1
1.7.2.2
1.7.2.3
3941

1.7.2.4
1.7.2.5
1.7.2.6
1.7.2.8
1.7.2.9
1.7.2.10
1.7.2.11
1.8.1.1
1.8.1.2
1.8.1.3
1.8.2.1
1.8.2.2
1.8.2.3
1.8.2.4
1.8.2.5
1.9.1.1
1.9.1.2
1.9.2.1
1.9.2.2
1.9.2.3
1.9.2.4
1.9.2.5
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1.9.2.6
1.9.2.7
1.9.2.8
1.10.1.1
1.10.1.2
1.10.1.3
1.10.1.4
1.10.1.5
1.10.1.6
1.10.2.1
1.10.2.2
1.10.2.3
1.10.2.4
1.10.2.5
1.10.2.6
1.10.2.7
1.10.2.8
1.10.2.9
1.10.2.10
1.10.2.11
1.10.2.12
1.10.2.13
3943

1.10.2.14
1.10.2.15
1.11.1.1
1.11.1.2
1.11.1.3
1.11.1.4
1.11.1.5
1.11.1.6
1.11.2.1
1.11.2.2
1.11.2.3
1.11.2.4
1.11.2.5
1.11.2.6
1.11.2.7
1.11.2.8
1.11.2.9
1.11.2.10
1.11.2.11
1.11.2.12
1.12.1.1.
1.12.1.2
3944

1.12.1.3
1.12.1.4
1.12.1.5
1.12.1.6
1.12.1.7
1.12.1.8
1.12.2.1
1.12.2.2
1.12.2.3
1.12.2.4
1.12.2.5
1.13.1.1.
1.13.1.2
1.13.1.4
1.13.1.5
1.13.1.6
1.13.1.7
1.13.1.8
1.13.2.1
1.13.2.2
1.13.2.3
1.13.2.4
3945

1.13.2.5
2.1.1
2.1.2
2.1.3
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.4.1
3.4.2
3.5.1
3.5.2
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
3946

4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
6.1.1
6.1.2
6.2.1
3947

6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
7.1.1.
7.1.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
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11. ANEXE
11.1 Regulamentul ariilor naturale protejate
Art. 1. Acest regulament este elaborat in concordanta cu prevederile Legii nr.49 / 2011
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 / 20 iunie 2007 privind regimul ariilor
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Art. 2. Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0131 Olteniţa –
Mostiştea – Chiciu şi al ariilor naturale protejate incluse fixează cadrul general de
administrare pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu,
ariile de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0021 Ciocanesti - Dunare, ROSPA 0055
Lacul Galatui, ROSPA 0105 Valea Mostistea, ROSPA 0136 Oltenita - Ulmeni şi rezervaţiile
naturale IV.21. Ostrovul Ciocăneşti şi IV.20. Ostrovul Haralambie .
Art. 3. Regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0131 Olteniţa –
Mostiştea – Chiciu şi al ariilor protejate incluse stă la baza Planului de Management al sitului
de importanţă comunitară ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu şi al ariilor naturale
protejate incluse.
Art. 4.
(1) Situl de importanţă comunitară ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu a fost
declarat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 776/2007 privind
declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene
Natura 2000 în România. A fost reconfirmat prin Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea
Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
(2) Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică ROSPA0021 Ciocăneşti - Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălăţui şi ROSPA0105 Valea Mostiştea au fost declarate prin Hotărârea
de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi reconfirmate prin
Hotărârea de Guvern nr.971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
(3) Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0136 Oltenița - Ulmeni este o arie de
protecție specială avifaunistică declarată prin HOTĂRÂRE nr. 971 din 5 octombrie 2011
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pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea
ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene
Natura 2000 în România.
(4) Rezervaţiile naturale IV.21. Ostrovul Ciocăneşti şi IV.20. Ostrovul Haralambie au
fost instituite prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată pentru noi zone.
Art. 5. Situl de importanţă comunitară ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu şi
ariile naturale protejate incluse se găsesc în judeţul Călăraşi, pe teritoriul unităților
administrativ teritoriale: Olteniţa, Ulmeni, Spanţov, Chiselet, Mânăstirea, Frăsinet, Valea
Argovei, Gurbăneşti, Săruleşti, Ulmu, Dorobanţu, Ciocăneşti, Grădiştea, Alexandru
Odobescu, Călăraşi.
Art. 6. Limitele sitului de importanţă comunitară ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea –
Chiciu, ariilor de protecţie specială avifaunistică ROSPA0021 Ciocăneşti - Dunăre,
ROSPA0055 Lacul Gălăţui şi ROSPA0105 Valea Mostiştea ,ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni şi
rezervaţiilor naturale IV.21. Ostrovul Ciocăneşti şi IV.20. Ostrovul Haralambie pot fi
consultate la: http://www.mmediu.ro/beta/domenii/protectia-naturii-2/arii-naturale-protejate/.
.Art. 7.
(1) Situl de importanţă comunitară ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu se înscrie
în categoria ariilor speciale de conservare (SAC). Aceste categorii de arii naturale protejate
au fost desemnate la nivelul Uniunii Europene în baza Directivei pentru Habitate 92/43/CEE,
pentru siturile care protejează speciile şi habitatele ce sunt sub incidenţa Directivei.
(2) Ariile de protecţie specială avifaunistică se înscriu în categoria ariilor de protecţie
specială avifaunistică (SPA). Aceste categorii de arii naturale protejate au fost desemnate la
nivelul Uniunii Europene în baza Directivei pentru Păsări 2009/147/CE, pentru siturile care
protejează speciile de păsări ce sunt sub incidenţa Directivei.
(3) Rezervaţiile naturale IV.21. Ostrovul Ciocăneşti şi IV.20. Ostrovul Haralambie
corespund categoriei IV IUCN. Sunt arii de management ale habitatelor naturale și speciilor
de floră și faună protejate, arii naturale protejate administrate în special pentru conservarea
naturii prin intervenţii manageriale. Rezervaţiile naturale IV.21. Ostrovul Ciocăneşti şi IV.20.
Ostrovul Haralambie sunt insule supuse unor intervenţii active de management pentru a
asigura menţinerea habitatelor şi îndeplinirea necesităţilor speciilor protejate.
Art. 8. Administrarea siturilor de importanță comunitară ROSCI0131 Olteniţa –
Mostiştea – Chiciu şi a ariilor naturale protejate incluse, se realizează conform normelor
legale aflate în vigoare.
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Art. 9. Situl de importanţă comunitară ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu se
împarte în următoarele zone:
a) zona de cuibărire a speciilor protejate (rezervaţiile naturale IV.21. Ostrovul Ciocăneşti şi
IV.20. Ostrovul Haralambie);
b) zonele perimetrale (benzile cu lăţimea de 20 de metri care bordează zona de cuibărire a
speciilor protejate);
c) zonele pentru activităţi umane în armonie cu natura.
Art. 10. Este interzis accesul oricăror persoane în zona de cuibărire a speciilor protejate
şi în zonele perimetrale fără acordul administratorului siturilor.
Art. 11. În zona de cuibărire a speciilor protejate şi în zonele perimetrale se poate
pătrunde cu acordul administratorului, pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:
a) ştiinţifice şi educative;
b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
c) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii,
grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, în
conformitate cu planului de management;
d) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea
administraţiei şi cu avizul consiliului ştiinţific, în baza aprobării de către autoritatea
publică centrală pentru protecţia mediului;
e) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, la propunerea administratorului
ariilor naturale protejate, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia
mediului;
f) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri şi acţiunile de
monitorizare a acestora;
g) intervenţiile care au drept scopuri protejarea, promovarea şi asigurarea continuităţii
existenţei obiectivelor pentru care au fost constituite şi unele activităţi de valorificare
durabilă a anumitor resurse naturale;
Art. 12. În zonele pentru activităţi umane în armonie cu natura se pot desfăşura
următoarele activităţi:
a) activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultură;
b) activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile;
c) lucrări forestiere în conformitate cu managementul durabil al pădurilor;
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d) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a
arboretelor;
e) activităţi specifice de agricultură durabilă cu respectarea cerinţelor minime de
protecţie a apelor şi solului, a normelor de ecocondiţionalitate şi a Codurilor de bune
practici, în conformitate cu legislaţia specifică;
f) Este încurajat modul de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi creşterea
animalelor;
g) activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu
respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a
oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii;
h) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale.
Art. 13. Toate activităţile desfăşurate în ariile naturale protejate menţionate anterior se
vor realiza după îndrumările date de administrator, în conformitate cu prevederile Planului de
Management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu şi
al ariilor naturale protejate incluse: ariile de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0021
Ciocanesti - Dunare, ROSPA 0055 Lacul Galatui, ROSPA 0105 Valea Mostistea, ROSPA
0136 Oltenita - Ulmeni şi rezervaţiile naturale IV.21. Ostrovul Ciocăneşti şi IV.20. Ostrovul
Haralambie .
Art. 14. Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes
comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale
speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci când aceste activităţi au un
efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi conservare a speciilor şi
habitatelor. Pentru protejarea şi conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare,
sunt interzise activităţile din afara ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau
deteriorarea habitatelor.
Art. 15. Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă ori nu este necesar pentru
managementul ariilor naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod
semnificativ ariile, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei
evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,
avându-se în vedere obiectivele de conservare a acesteia. Pentru orice activitate sau obiectiv
care are impact în ariile naturale protejate, administratorul va solicita încheierea unui contract
de monitorizare pe durata desfăşurării activităţilor sau lucrărilor de realizare.
Art. 16. Administratorul ariilor naturale protejate poate institui un sistem de tarife cu
respectarea Ordinului nr. 3836/2012 modificat și completat prin Ordinul nr. 1.433 din 21
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noiembrie 2017, privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către
administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate,
pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi
filmatul în scop comercial.
Art. 17. Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezentul regulament sau desfăşurarea
oricăror activităţi în alte condiţii decât cele prevăzute de normele în vigoare atrage, după caz,
răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.
Art. 18. Prezentul Regulament este valabil până la momentul elaborării şi aprobării
unui nou Regulament, în conformitate cu evoluţia legislaţiei specifice şi a nevoilor de
protecţie.
Art. 19. Prezentul Regulament este pus în aplicare de administratorul sitului de
importanţă comunitară ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu şi a ariilor naturale
protejate incluse: ariile de protecţie specială avifaunistică ROSPA 0021 Ciocanesti - Dunare,
ROSPA 0055 Lacul Galatui, ROSPA 0105 Valea Mostistea, ROSPA 0136 Oltenita - Ulmeni
şi rezervaţiile naturale IV.21. Ostrovul Ciocăneşti şi IV.20. Ostrovul Haralambie. .
Art. 20. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru administrator, precum şi
pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri
şi/sau desfăşoară activităţi în interiorul şi în vecinătatea ariilor naturale protejate.
Art. 21.
(1) Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru
comunele şi suprafeţele acestora incluse în perimetrul sitului de importanţă comunitară
ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu şi al ariilor naturale protejate incluse se face de
către autorităţile administraţiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentaţii
a prevederilor referitoare la siturile de importanţă comunitară menţionate.
(2) Modificarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism
menţionate la alin. (1) se fac cu avizul administratorului sitului ROSCI0131 Olteniţa –
Mostiştea – Chiciu şi al ariilor naturale protejate incluse, pentru asigurarea conformităţii cu
prevederile Planului de Management.
(3) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1)
modificate şi/sau actualizate de către autorităţile administraţiilor publice locale menţionate la
alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate şi limitele sitului ROSCI0131 Olteniţa –
Mostiştea – Chiciu şi al ariilor naturale protejate incluse.
Art. 22.
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(1) Fondul forestier naţional de stat şi privat, precum şi vegetaţia forestieră din afara
acestuia, care suprapun peste suprafaţa sitului ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu și al
ariilor naturale protejate incluse, sunt administrate de către ocoale silvice de stat sau private,
legal constituite. Proprietarii de teren din fond forestier respectă prevederile legale în vigoare
cu privire la administrarea fondului forestier.
(2) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSCI0131 Olteniţa –
Mostiştea – Chiciu și în ariile naturale protejate incluse se execută numai lucrările prevăzute
în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea
funcţională a pădurilor şi cu avizul administratorului ariilor naturale protejate.
(3) Planurile amenajistice pentru suprafaţa pădurii vor include atât datele privind
distribuţia elementelor de biodiversitate de interes naţional, cât şi pe cele precizate în
legislaţia specifică siturilor Natura 2000, avându-se în vedere speciile şi habitatele naturale de
interes comunitar ce fac obiectul desemnării ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu și al
ariilor naturale protejate incluse.
(4) Elaborarea propunerilor de intervenţii în pădurile cuprinse în situl ROSCI0131
Olteniţa – Mostiştea – Chiciu și în ariile naturale protejate incluse, trebuie să includă o
evaluare a impactului acestora asupra elementelor de biodiversitate pentru care a fost
constituit situl de importanţă comunitară, luându-se în calcul intensitatea intervenţiei şi
suprafaţa pe care se propune intervenţia respectivă.
(5) Amenajamentele elaborate după aprobarea Planului de management vor include un
capitol de monitorizare a evoluţiei elementelor specifice care au determinat constituirea
sitului de importanţă comunitară.
(6) În perimetrul sitului ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu și al ariilor naturale
protejate reconstrucţia ecologică se poate realiza conform prevederilor din Legea nr. 46/2008
- Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea legislaţiei în vigoare
privind avizarea planurilor şi proiectelor în arii naturale protejate de către autorităţile
competente
Art. 23.
(1) Terenurile din suprafaţa sitului ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu și în ariile
naturale protejate incluse evidenţiate ca pajişti, indiferent de forma de proprietate, se folosesc
în exclusivitate pentru păşunat, fâneaţă, cultivarea plantelor de nutreţ, în vederea obţinerii de
masă verde, fân sau seminţe.
(2) Utilizarea durabilă a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat este permisă numai cu
animalele domestice proprietate a membrilor comunităţilor ce deţin aceste păşuni sau care
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deţin dreptul de utilizare a acestora, în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în
vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administrator,
astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi nici speciile de floră şi faună.
(3) Exploatarea fâneţelor se face fără mijloace mecanizate.
(4) Păşunatul se supune următoarelor reglementări:
a) păşunatul de către alte persoane decât proprietarii de drept este permis cu informarea
administratorului de către autorităţile locale prin adresă scrisă care să aibă anexată
contractele încheiate între părţi,;
b) este interzis păşunatul fără contracte încheiate cu deţinătorii/administratorii păşunilor;
c) este interzis păşunatul cu mai multe animale sau cu alte specii decât cele specificate în
contracte;
d) păşunatul este interzis în fondul forestier indiferent de proprietar şi/sau administrator;
e) numărul admis de câini se stabileşte prin contractul de păşunat, în limitele prevăzute de
legislaţia;
f) trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea reglementărilor în
vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure;
g) este interzisă lăsarea animalelor nesupravegheate la păşunat.
(5) Administratorul monitorizează activitatea de păşunat pentru stabilirea impactului
acestei activităţi asupra florei şi faunei din situl ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu și
ariile naturale protejate incluse şi pentru stabilirea unor eventuale măsuri de refacere a
zonelor degradate sau instituirea de restricţii în zonele afectate.
(6) În cazul degradării păşunilor, administratorul poate opri de la păşunat anumite
suprafeţe, pentru o perioadă determinată, în scopul refacerii covorului vegetal.
Art. 24.
(1) Realizarea oricăror construcţii pe teritoriul situat în extravilanul localităţilor din situl
ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu și ariile naturale protejate inclusese poate face cu
respectarea prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Proprietarii/administratorii obiectivelor care utilizează sursele de apă de pe teritoriul
sitului ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu și ariile naturale protejate incluse sunt
obligaţi să asigure debitele de servitute conform legislaţiei în vigoare şi conform actelor de
reglementare emise în scopul desfăşurării activităţii.
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(3) Administratorul are dreptul să verifice existenţa tuturor actelor de reglementare
emise, precum şi modul de respectare al acestora şi să sesizeze instituţiile abilitate în cazul în
care se constată încălcări ale prevederilor acestora.
(4) Autorităţile locale din perimetrul sitului ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu
și ariile naturale protejate incluse sau din imediata vecinătate a acestora sunt obligate să
transmită administratorului copii la zi ale PUG, PUZ şi PUD, din care să reiasă statutul
juridic al terenurilor şi al construcţiilor.
Art. 25.
(1) Cercetarea ştiinţifică în situl ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu și ariile
naturale protejate incluse va fi orientată, pe cât posibil, spre protecţia şi conservarea speciilor
şi habitatelor de interes comunitar pentru care situl și ariile naturale protejate incluse au fost
declarate.
(2) În baza rezultatelor proiectelor de cercetare desfăşurate în sit, acceptate şi avizate de
forurile ştiinţifice abilitate, administratorul propune măsurile de conservare ce se impun
pentru realizarea obiectivelor sitului ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu și ariile
naturale protejate incluse.
(3) Activităţile de cercetare ştiinţifică şi cele instructiv-educative de pe teritoriul sitului,
se desfăşoară cu avizul administratorului, care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura
posibilităţilor, activitatea de cercetare.
(4) În cazul proiectelor de cercetare ştiinţifică de pe teritoriul sitului ROSCI0131
Olteniţa – Mostiştea – Chiciu și ariile naturale protejate incluse, se va încheia obligatoriu
contract cu cei care derulează tema. La finalul proiectelor, rezultatele cercetărilor se pun la
dispoziţia administratorului, care actualizează baza de date în vederea utilizării lor în
activitatea de management a sitului și ariilor naturale protejate incluse. Clauzele contractului
se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabileşte
prin contract.
(5) Orice studii care planifică activităţi de exploatare a resurselor naturale din sit şi
ariile naturale protejate incluse orice proiecte care planifică lucrări de orice fel se supun de
către proiectanţi avizării administratorului, aceasta fiind necesară în vederea verificării
încadrării activităţilor planificate de studiile sau proiectele menţionate mai sus în prevederile
regulamentului sitului și al ariilor naturale protejate incluse.
(6) În situaţia în care legislaţia în vigoare prevede necesitatea avizării proiectelor de
cercetare de către Academia Română prin Comisia Monumentelor Naturii, atunci acest aviz
este obligatoriu.
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(7) Acţiunile de repopulare cu specii de plante şi animale se realizează cu respectarea
art. 34 din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Reconstrucţia ecologică a habitatelor deteriorate se realizează cu respectarea
legislaţiei specifice în vigoare. În cazul în care degradarea habitatelor se datorează unor
activităţi umane desfăşurate în mod ilegal, contravaloarea proiectului de reconstrucţie va fi
suportată de către cei vinovaţi.
Art. 26.
(1) Pe teritoriul sitului și al ariilor naturale protejate incluse sunt permise activităţi de
turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare a sitului, potrivit prezentului
regulament.
(2) Administratorul poate percepe un sistem de tarife, inclusiv tarif de vizitare, conform
prevederilor legale în vigoare.
(3) Excepţii de la plata tarifului de vizitare fac următoarele categorii de persoane:
a) personalul administratorului;
b) personalul silvic de la ocoalele silvice şi personalul gestionarului fondului de vânătoare
de pe raza sitului;
c) persoanele care realizează studii şi cercetării, cu acordul administratorului;
d) voluntarii care îşi dovedesc activitatea cu adresă oficială sau cu contract de voluntariat
emis de administrator;
e) personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în sit și în
ariile naturale protejate incluse;
f) personalul de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie pentru exercitarea atribuţiilor de
serviciu;
g) ghizii turistici agreaţi de administrator;
h) persoanele cu dizabilităţi.
(4) Vizitarea sitului și al ariilor naturale protejate incluse este permisă numai pe traseele
turistice marcate cu semne convenţionale - marcaje vopsite cu bandă, triunghi, cruce sau
punct, de culori diferite în funcţie de traseu şi încadrate cu alb, pe drumurile auto deschise şi
semnalizate ca atare accesului publicului, cu respectarea instrucţiunilor de pe panourile
informative cu care sunt echipate acestea, aflate în evidenţa administratorului.
(5) Părăsirea traseelor turistice de către turişti se face numai însoţiţi de personalul
administratorului sau de către personalul împuternicit de acesta.
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(6) Camparea pe teritoriul sitului și al ariilor naturale protejate incluse se va face în
zone special stabilite, amenajate şi semnalizate corespunzător de către administrator, în
limita locurilor disponibile.
(7) Regimul deşeurilor pe teritoriul sitului și al ariilor naturale protejate incluse se
reglementează astfel:
a) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul sitului, turiştii având
obligaţia de a elimina deşeurile generate pe timpul vizitării şi de a le depozita doar în
locuri special amenajate în acest scop;
b) gestionarii/proprietarii pensiunilor, caselor de vacanţă, a altor clădiri şi a locurilor de
campare pentru care se percepe taxă de campare au obligaţia eliminării deşeurilor şi a
depozitării temporare a acestora în containere, cu respectarea reglementărilor legale şi
astfel încât să nu existe posibilitate de acces a animalelor domestice sau sălbatice;
c) administratorii hotelurilor, precum şi a punctelor de alimentaţie publică aflate în
perimetrul sitului și al ariilor naturale protejate incluse au obligaţia de a efectua
permanent igienizarea de resturi menajere a suprafeţelor din jurul acestor locaţii;
d) construcţiile noi vor fi dotate obligatoriu cu instalaţii de epurare a apelor uzate conform
prevederilor legale în vigoare, iar construcţiile existente vor fi dotate cu asemenea
instalaţii într-un termen stabilit de comun acord cu proprietarul sau administratorul
acestora. Până la utilarea cu instalaţii de epurare, construcţiile existente vor fi dotate
obligatoriu cu bazine hidroizolate vidanjabile.
Art. 27. Avizarea activităţilor de recoltare în scop comercial a plantelor medicinale şi
ciupercilor se va face în urma elaborării unui studiu de evaluare a capacităţii de suport la
recoltare a speciilor pe an şi unitatea de suprafaţă, pentru ca această activitate să nu afecteze
dezvoltarea şi capacitatea de înmulţire la nivel de individ şi să se poată menţine perenitatea
ecosistemică.
(2) Avizarea amplasărilor de stupine se face în baza unor angajamente ferme din partea
solicitantului de a amplasa stupinele la o distanţă mai mare de 300 metri de traseele turistice
în vederea asigurarării securităţii turiştilor. Pentru evitarea degradării cadrului natural nu este
permisă aducerea de animale domestice în vatra stupinei, nu este permis focul direct pe sol şi
nici compactarea solului, toate aceste prevederi urmănd a fi specificate într-un protocol ce se
va încheia între apicultorul solicitant şi administrator.
(3) Următoarele activităţi/acţiuni, altele decât cele deja menţionate în prezentul
regulament se pot realiza cu avizul administratorului ariilor naturale protejate:
a) deschiderea de noi trasee turistice, reamenajarea celor existente;
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b) manifestări sportive, concursuri, cursuri sau altele asemenea.
Art. 28. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează conform
OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări prin
Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului şi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.
Art. 29. Aprobarea prezentului Regulament se aduce la cunoştinţă factorilor interesaţi
prin grija administratorului.
Art. 30. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea administratorului, cu
aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
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11.2 Fotografii
11.2.1 Habitate

Habitatul 3130 cu as. Cyperetum

Cyperus fuscus L. în habitatul 3130, la

flavescentis W. Koch ex Aichinger 1933

limita ariei, canalul de pe raza localității

sass. cyperetosum fusci – la limita ariei,

Independența (Foto Violeta Boruz)

canalul de pe raza localității Independența
(Foto Violeta Boruz)

Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de

Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de

Lemnetum minoris Soó 1927, canalul de pe

Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch

raza localității Cunești (Foto Violeta Boruz)

1954, canalul de pe raza localității Cunești
(Foto Violeta Boruz)
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Habitatul 3130 cu as. Cyperetum flavescentis W. Koch ex Aichinger 1933 sass. cyperetosum
fusci – aspect general, canalul de pe raza localității Independența, în apropierea unei stâne
(Foto Violeta Boruz)

Habitatul 3150 – aspect cu Lemna minor

Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de

L., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.,

Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers

Hydrocharis morsus-ranae L., canalul de

1962, canalul dintre localitățile Cunești și

pe raza localității Cunești (Foto Violeta

Rasa (Foto Violeta Boruz)

Boruz)

Habitatul 3270, Foto Bogdan Băjenaru
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Habitatul 3150 – aspect cu Potamogeton

Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de

crispus L. în as. Potamogetonetum crispi

Potamogetonetum crispi Soó 1927, canalul

Soó 1927, canalul de pe raza localității

de pe raza localității Ciocănești (Foto

Rasa (Foto Violeta Boruz)

Violeta Boruz)

Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de

Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de

Lemnetum minoris Soó 1927, canal –

Lemno-Azolletum filiculoidis Br.-Bl. 1952,

localitatea Ciocănești (Foto Violeta Boruz)

canalul de pe raza localității Independența
(Foto Violeta Boruz)

Habitatul 6510, Pajiștea nord Piscicola Ciocănești, Foto Ioana Simion
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Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de

Habitatul 3150 – aspect cu fitocenoze de

Lemno-Azolletum filiculoidis Br.-Bl. 1952

Lemno-Azolletum filiculoidis Br.-Bl. 1952

(syn. Lemno-Azolletum carolinianae

(syn. Lemno-Azolletum carolinianae

Nedelcu 1967), cu speciile Azolla

Nedelcu 1967), detaliu cu specia Azolla

filiculoides Lam. și Polygonum amphibium

filiculoides Lam., canalul de pe raza

L. f. aquaticum Leyss., canalul de pe raza

localității Independența (Foto Violeta

localității Independența (Foto Violeta

Boruz)

Boruz)

Habitatul 6510 în zona Ciocănești – Parc, Foto Ioana Simion
11.2.2 Specii
11.2.2.1 Specii ihtiofaună

3976

Cobitis taenia (foto: Nagy András Attila)

Gobio kessleri (foto: Nagy András Attila)

Rhodeus sericeus amarus (foto: Nagy

Umbra krameri (foto: Nagy András Attila)

András Attila)

Zingel zingel (foto: Nagy András Attila)

Alosa immaculata, (Sursa foto: https://hu.wikipedia.org/wiki/Dunai_hering)

3977

Gobio albipinnatus (foto: Nagy András Attila)

Gymnocephalus schraetzer

Pelecus cultratus (foto: Nagy András

(http://www.fischlexikon.eu)

Attila)

Aspius aspius (foto: Nagy András Attila)

Misgurnus fossilis (Nagy András Attila)
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Zingel streber (Nagy András Attila)

Eudontomyzon mariae (Nagy András Attila)

Gymnocephalus baloni
(http://www.ittiofauna.org/webmuseum/pesciossei/perciformes/percidae/gymnocephalus/gym
nocephalus_baloni/index_big.htm)
11.2.2.2 Specii herpetofaună

Adult de Triturus dobrogicus, Chiciu,

Bombina bombina, mascul adult, SCI

2007. Foto © Al. Iftime.

Oltenița-Mostiștea-Chiciu, 2018. Foto Al.
Iftime
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Bombina bombina, Foto Viorel Olteanu

Hyla (arborea) orientalis, adult, Foto
Viorel Olteanu

Hyla (arborea) orientalis, adult, Ialomița,

Emys orbicularis, mascul adult, SCI

2016 foto © Al. Iftime.

Oltenița-Mostiștea-Chiciu, 2018. Foto Al.
Iftime.

11.2.2.3 Specii avifaună

Uliu păsărar (Accipiter nissus) Foto:

Accipiter nisus Foto: Szabó József

(Fuciu Cătălin)

3980

Accipiter nisus (foto Gabriel Chișamera)

Accipiter gentilis (foto Viorel Olteanu)

Uliu porumbar (Accipiter gentilis) Foto:

Lăcar mare (Acrocephalus arundinaceus)

Mihai Cristian/rombird.ro

Foto: Fuciu Cătălin

Acrocephalus arundinaceus,Foto: V.

Acrocephalus scirpaceus Foto: Szabó

Olteanu

József

Pescăraș albastru (Alcedo atthis), Foto: Szabó József Iosif

3981

Acrocephalus palustris Foto Daróczi J.

Lăcar mic (Acrocephalus schoenobaenus)

Szilárd, sursa: www.rombird.ro

Foto: Szabó József

Actitis hypoleucos Foto: Szabó József

Actitis hypoleucos Foto ACDB

Alauda arvensis Foto: Szabó József

Lăcar de stuf (Acrocephalus scirpaceus),
Foto: Fuciu Cătălin

3982

Alauda arvensis Foto ACDB

Alcedo atthis Foto: Szabó József

Alcedo atthis Foto ACDB

Anas acuta Foto ACDB

Raţe suliţar (Anas acuta) împreună cu raţe

Rață mică mascul (Anas crecca) Foto:

mari (Anas platyrhynchos, Foto: Cristian

Szabó József Iosif

Mihai/rombird.ro

Masculi şi femelă, Foto: Szabó József Iosif

Anas clypeata Foto: V. Olteanu

3983

Anas crecca Foto V. Olteanu

Anas Penelope Foto: V. Olteanu

Rață fluierătoare, mascul (Anas penelope)

Rață mare (Anas platyrhynchos), Foto:

Foto: Szabó József

Fuciu Cătălin

Anas platyrhynchos Foto ACDB

Anas querquedula (Foto Viorel Olteanu)

Rață cârâitoare (Anas querquedula) Foto:

Rață pestriță (Abas strepera), Foto: Fuciu

Szabó József

Cătălin

3984

Anas strepera (Foto Viorel Olteanu)

Anser albifrons Foto ACDB

Gârliţă mare (Anser albifrons), Foto:

Gâsca de vară (Anser anser), Foto: Fuciu

Szabo Jozsef

Cătălin

Gârliţă mică împreună cu gârliţe mari,

Acvilă țipătoare mare (Aquila clanga),

Foto: Szabó József

Foto: Szabó József

Anthus campestris (Foto Viorel Olteanu)

Aquila clanga (foto Viorel Olteanu)

3985

Stârc cenușiu (Ardea cinerea), Foto:

Ardea cinerea Foto: Szabó József

Viorel Olteanu

Ardea cinerea (Foto ACDB)

Ardea cinerea (foto Gabriel Chișamera)

Stârc roşu (Ardea purpurea), Foto: Szabó

Ardea purpurea (Foto ACDB)

József

3986

Stârc galben (Ardeola ralloides), Foto:

Stârc galben (Ardeola ralloides), Foto: V.

Szabó József

Olteanu

Ardeola ralloides (Foto ACDB)

Athene noctua Foto: Szabó József

Athene noctua (foto Gabriel Chișamera)

Aythya nyroca Foto: Szabó József

Rață roșie (Aythya nyroca) fotografiată în zona eleșteielor, Foto: Fuciu Cătălin

3987

Aythya nyroca (foto Gabriel Chișamera)

Aythya ferina Foto: Szabó József

Rață cu cap castaniu (Aythya ferina), Foto:

Rață moțată (Aythya fuligula) Foto: Szabó

Fuciu Cătălin

József Iosif

Aythya ferina (Foto ACDB)

Aythya fuligula Foto: Gabriel Chișamera

Gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis), Foto: Szabó József Iosif

3988

Buhai de baltă (Botaurus stellaris), Foto:

Buteo lagopus Foto: Szabó József

Szabó József

Șorecar comun (Buteo buteo) Foto:

Buhai de baltă (Botaurus stellaris) (Foto

Miholcsa Tamás

Viorel Olteanu)

Botaurus stellaris (foto Viorel Olteanu)

Branta ruficollis foto Emil Todorov

3989

Cânepar (Carduelis cannabina), Foto:

Bucephala clangula Foto: Daniel Opait,

Fuciu Cătălin

sursa: www.rombird.ro

Buteo buteo Foto: Szabó József

Buteo buteo (foto Matei Dragomir)

Buteo rufinus (Foto Viorel Olteanu)

Fugaci de țărm (Calidris alpina), Foto:
Fuciu Cătălin

Carduelis cannabina Foto V. Olteanu

Cardeulis carduelis Foto: Szabó József

3990

Caprimulgus europaeus Foto: Miholcsa

Caprimulgus europaeus (foto Gabriel

Tamás

Chișamera)

Carduelis carduelis (Foto Viorel Olteanu)

Carduelis chloris Foto: Szabó József

Carduelis chloris Foto V. Olteanu

Carduelis spinus Foto: Szabó József

Carduelis spinus Foto V. Olteanu

Charadrius dubius (Foto ACDB)

3991

Prundăraș gulerat mic (Charadrius

Prundăraş hulerat mic (Chradrius dubius),

alexandrinus), Foto: Fuciu Cătălin

Foto: Miholcsa Tamás

Chirighiță cu obraz alb (Chlidonias

Chirighiță cu aripi albe (Chlidonias

hybridus), fotografiată în zona eleșteielor,

leucopterus) Foto: Szabó József

Foto: Fuciu Cătălin

Chlidonias hybridus Foto Szabó József

Chlidonias hybridus (Foto ACDB)

Chlidonias leucopterus Foto: Szabó József

Chlidonias niger (foto Matei Dragomir)

3992

Chirighiţă neagră (Chlidonias niger), Foto:

Barză albă (Ciconia ciconia), Foto: Fuciu

Szabó József

Cătălin

Ciconia ciconia (Foto ACDB)

Circaetus gallicus (Foto Viorel Olteanu)

Ciconia nigra (Foto ACDB)

Coccotraustes coccotraustes Foto: Szabó
József

3993

Circus aeruginosus Foto: Szabó József

Circus aeruginosus (Foto ACDB)

Circus cyaneus (Foto Viorel Olteanu)

Coracias garrulus (Foto ACDB)

Erete alb Circus macrourus, Foto: Szabó

Dumbrăveancă (Coracias garrulus) , Foto:

József

Viorel Olteanu

Corb (Corvus corax) Foto: Szabó József

Corvus corax (foto Viorel Olteanu)

3994

Coturnix coturnix Foto: Pál Lajos

Cuculus canorus Foto:V. Olteanu

Lebădă de iarnă (Cygnus cygnus), Foto:

Dumbrăveancă (Coracias garrulus) Foto:

Fuciu Cătălin

Miholcsa Tamás

Cuc (Cuculus canorus), Foto: Fuciu

Egretă mare (Egretta alba), Foto: Fuciu

Cătălin

Cătălin

3995

Cygnus cygnus (Foto ACDB)

Cygnus olor Foto: Szabó József

Lebădă de vară (Cygnus olor), Foto:

Ciocănitoare pestriță mare (Dendrocopos

Fuciu Cătălin

major) Foto: Miholcsa Tamás

Cygnus olor (Foto ACDB)

Foto: Szabó József Iosif

Delichon urbicum (Foto Viorel Olteanu)

Dendrocopos major (foto Viorel Olteanu)

3996

Ciocănitoare pestriță mică (Dendrocopos

Egretta garzetta (Foto ACDB)

minor) Foto: Miholcsa Tamás

Egretta alba Foto: Szabó József Iosif

Egretă mică (Egretta garzetta) Foto: Szabó
József

Ardea (Egretta) alba (Foto ACDB)

Măcăleandru (Erithacus rubecula), Foto:
Fuciu Cătălin

3997

Egretta garzetta Foto: Szabó József Iosif

Erithacus rubecula (foto Viorel Olteanu)

Şoim dunărean şi uliu păsărar, Foto: Pál

Vânturel mic (Falco naumanni) Foto:

Lajos

Szabó József

Falco peregrinus Foto V. Olteanu

Falco subbuteo (Foto Viorel Olteanu)

Şoim călător, exemplar tânăr, Foto: Pál

Șoimul rândunelelor (Falco subbuteo)

Lajos

Foto: Miholcsa Tamás

3998

Falco subbuteo Foto: Szabó József

Falco subbuteo (foto Gabriel Chișamera)

Falco tinnunculus Foto: Szabó József

Falco tinnunculus Foto Gabriel Chișamera

Mascul, Foto: Florea Popovici/rombird.ro

Fringilla coelebs Foto: Szabó József

Fringilla montifringilla Foto: Szabó József

Lișiță (Fulica atra), Foto: Fuciu Cătălin

3999

Fulica atra (Foto ACDB)

Galaerida cristata (Foto ACDB)

Gallinago gallinago Foto: Szabó József

Gallinula chloropus Foto: Szabó József

Gallinula chloropus (Foto ACDB)

Gavia arctica (Foto ACDB)

Pescăriță râzătoare (Gelochelidon nilotica)

Scoicar (Haematopus ostralegus) Foto:

Foto: Szabó József

Szabó József

4000

Haematopus ostralegus (foto Matei

Haliaeetus albicilla Foto Gabriel

Dragomir)

Chișamera

Piciorong (Himantopus himantopus), fotografiat în zona eleșteielor, Foto: Fuciu Cătălin

Himantopus himantopus (Foto Viorel

Himantopus himantopus (foto Viorel

Olteanu)

Olteanu)

Stârc pitic (Ixobrychus minutus) Foto:

Ixobrychus minutus Foto: Szabó József

Viorel Olteanu,

Iosif

4001

Hirundo rustica Foto: Szabó József

Hirundo rustica (Foto Viorel Olteanu)

Ixobrychus minutus Foto V. Olteanu

Lanius collurio (Foto ACDB)

Sfrâncioc mare (Lanius excubitor) Foto:

Lanius excubitor Foto Szabó József

Szabó József

4002

Lanius excubitor (foto Matei Dragomir)

Lanius minor (Foto ACDB)

Pescăruș pontic (Larus cachinnans), Foto:

Larus cachinnans Foto: Szabó József

Fuciu Cătălin

Larus cachinnans Foto Gabriel Chișamera

Pescăruș sur (Larus canus) Foto: Szabó
József

Larus canus (foto Gabriel Chișamera)

Larus ridibundus (Foto ACDB)

4003

Pescăruș rozalb (Larus genei) Foto: Szabó

Pescăruș cu cap negru (Larus

József

melanocephalus) Foto: Miholcsa Tamás

Larus melanocephalus Foto: Gabriel

Pescăruş mic (Larus minutus) Foto: Szabo

Chișamera

Jozsef

Pescăruș râzător (Larus ridibundus), Foto:

Sitar de mal (Limosa limosa), Foto: Fuciu

Fuciu Cătălin

Cătălin

Ferestraşi mari şi mici (în spate pe gheaţă), Foto: Szabó József

4004

Limosa limosa (Foto ACDB)

Locustella naevia Foto: Szabó Józse

Grelușel de stuf (Locustella luscinioides),

Mergus merganser Foto: Szabó József

Foto: Fuciu Cătălin

Prigorie (Merops apiaster), Foto: Fuciu

Codobatură albă (Motacilla alba), Foto:

Cătălin

Fuciu Cătălin

Rață cu ciuf (Netta rufina) Foto: Pál Lajos

4005

Merops apiaster Foto Gabriel Chișamera

Miliaria calandra Foto Gabriel Chișamera

Miliaria calandra Foto Szabó József

Motacilla alba Foto: Szabó József

Gaie neagră (Milvus migrans), Foto:

Numenius arquata Foto: Szabó József

Fuciu Cătălin

Iosif

Motacilla flava Foto: Szabó József

Nycticorax nycticorax (Foto ACDB)

4006

Numenius arquata Foto Gabriel Chișamera

Asio otus (foto Matei Dragomir)

Stârc de noapte (Nycticorax nycticorax),

Nycticorax nycticorax (foto Gabriel

fotografiat în zona eleșteielor, Foto: Fuciu

Chișamera)

Cătălin

Nycticorax nycticora Foto: Szabó József

Oenanthe

enanthe (Foto ACDB)

4007

Grangur (Oriolus oriolus) Foto: Viorel

Ciuf de pădure (Asio otus) Foto: Pál Lajos

Olteanu

Rață cu cap alb (Oxyura leucocephala)

Vrabie negricioasă (Passer hispaniolensis)

Foto: Szabó József

Foto: Szabó József

Passer hispaniolensis (foto Gabriel

Exemplar tânăr de Pelican creţ (Pepecanus

Chișamera)

crispus), Foto: Szabó József

Pelecanus onocrotalus Foto Gabriel Chișamera

4008

Pelican creț (Pelecanus crispus), Foto:

Pelecanus crispus Foto Gabriel Chișamera

Szabo Jozsef

Pelican comun (Pelecanus onocrotalus)

Exemplar tânăr de Phalacrocorax carbo,

Foto: Miholcsa Tamás

Foto: Szabó József

Phalacrocorax carbo (Foto ACDB)

Phalacrocorax pygmeus (Foto ACDB)

Platalea leucorodia (Foto Viorel Olteanu)

4009

Phalacrocorax pygmaeus Foto: Szabó

Cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus),

József

Foto: Viorel Olteanu

Bătăuș (Philomachus pugnax), Foto:

Lopătar (Platalea leucorodia), Foto:

Fuciu Cătălin

Fuciu Cătălin

Phylloscopus sibilatrix Foto: Szabó József

Phylloscopus collybita Foto Szabó József

Cresteț pestriț (Porzana porzana), Foto: Fuciu Cătălin

4010

Philomachus pugnax Foto V. Olteanu

Plegadis falcinellus, Foto: Fuciu Cătălin

Plegadis falcinellus (Foto Viorel Olteanu)

Cârstel de baltă (Rallus aquaticus) Foto:
Miholcsa Tamás

Corcodel mare (Podiceps cristatus), fotografiată în zona eleșteielor, Foto: Fuciu Cătălin

4011

Rallus aquaticus Foto: Szabó József

Rallus aquaticus (foto Gabriel Chișamera)

Ciocântors (Recourvirostra avosetta), Foto:

Chiră mică (Sterna albifrons), Foto: Szabo

Szabó József Iosif

Jozsef

Remiz pendulinus Foto: Szabó József

Remiz pendulinus Foto Gabriel Chișamera

Riparia riparia Foto: Szabó József

Riparia riparia Foto V. Olteanu

4012

Saxicola rubetra Foto:Szabó József

Saxicola torquata Foto:Szabó József

Pescăriță mare (Sterna caspia) Foto:

Chiră de baltă (Sterna hirundo), Foto:

Miholcsa Tamás

Fuciu Cătălin

Serinus serinus Foto Szabó József

Sterna caspia Foto Gabriel Chișamera

Sterna hirundo Foto: Szabó József

Sterna hirundo Foto V. Olteanu

4013

Lăstun de mal (Riparia riparia) Foto Szabó József

Huhurez (Strix aluco) Foto: Szabó József

Strix aluco (foto V. Olteanu)

Lăcustar (Sturnus roseus) Foto: Szabó

Graur (Sturnus vulgaris), Foto: Fuciu

József

Cătălin

4014

Sturnus vulgaris Foto: Szabó József

Sturnus vulgaris (Foto Viorel Olteanu)

Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis)

Călifar alb (Tadorna tadorna), Foto:

Foto: Szabó József Iosif

Fuciu Cătălin

Tachybaptus ruficollis (Foto ACDB)

Tadorna tadorna Foto: Gabriel Chișamera

Tringa nebularia Foto: Szabó József

4015

Tringa erythropus Foto: Cătălin Fuciu

Fluierar de mlaștină (Tringa glareola),
Foto: Fuciu Cătălin

Tringa ochropus Foto Szabó József

Tringa ochropus (Foto ACDB)

Tringa totanus Foto: Szabó József

Tringa tetanus Foto V. Olteanu

4016

Fluierar cu picioare roși (Tringa totanus),

Nagâț (Vanellus vanellus) Foto: Szabó

Foto: Szabó József

József

Pupăză (Upupa epops) Foto: Szabó József

Vanellus vanellus (Foto ACDB)

11.2.2.4 Specii mamifere

Mascul Lutra lutra

Urme de vidră (față – spate) pe malul
Bălții Mostiștea din ROSCI0131 OltenițaMostiștea-Chiciu

4017

Excrement de vidră pe malul fluviului

Habitat optim pentru vidră pe fluviul

Dunărea în Pădurea Ciocănești din

Dunărea din ROSCI0131 Oltenița-

ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu

Mostiștea-Chiciu

11.2.3 Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra tipurilor de habitate

Deșeuri menajere, peturi, depozitate

Deșeuri menajere (peturi, saci de plastic,

inadecvat în apropierea habitatului 3130 –

folii) răspândite în habitatul 3130, pe

lângă canalul de pe raza localității

malul canalului de la localitatea

Independența și în proximitatea stânei

Independența (Foto Violeta Boruz)

amplasate la limita sitului (Foto V. Boruz)

Fenomenul de “înflorire algală”- canal

Canal între Rasa și Ciocănești – aspect din

Ciocănești (Foto Violeta Boruz)

luna august, nivelul apei a scăzut
considerabil (Foto Violeta Boruz)

4018

Aspect general cu habitatul 3130 care își

Prezența speciilor specifice alianței

micșorează suprafața datorită speciilor

Bidention, în habitatul 3130, în zona de

invazive care elimină speciile

lângă drumul 307A (Foto Violeta Boruz)

caracteristice habitatului – lângă canalul de
la localitatea Independența (Foto Violeta
Boruz)
11.2.4 Lista activităților cu potențial impact

Depozitare de gunoaie în sit, în bazin acvatic important pt. Bombina bombina și Emys
orbicularis, Ciocănești, coord. GIS N44 11.733 E27 03.548 (foto Al. Iftime)

4019

11.3 Hărți
11.3.1 Harta suprapunerii ariilor naturale protejate

4020

11.3.2 Harta localizării ariilor naturale protejate

4021

11.3.3 Harta limitelor ariilor naturale protejate

4022

11.3.4 Harta zonării interne
Nu este cazul.
11.3.5 Harta geologică

Harta Geologică
4023

11.3.6 Harta hidrografică

Harta hidrografică

4024

Delimitarea corpurilor de apă subterană administrate de D.A. Buzău-Ialomiţa

4025

Zone afectate de inundații istorice semnificative

4026

11.3.7 Harta solurilor

Harta claselor de sol
4027

Harta tipurilor de sol

4028

11.3.8 Harta temperaturilor – medii multianuale

Harta temperaturilor medii multianuale

4029

11.3.9 Harta precipitațiilor – medii multianuale

Harta precipitațiilor medii multianuale
4030

11.3.10 Harta ecosistemelor

4031

11.3.11 Hărțile distribuției tipurilor de habitate

Distribuția habitatului 3130

4032

Distribuția habitatului 3150
4033

Distribuția habitatului 3270
4034

Distribuția habitatului 6510
4035

11.3.12 Hărțile distribuției speciilor
11.3.12.1 Ihtiofaună

Distribuția speciei Cobitis taenia
4036

Distribuția speciei Gobio kessleri

4037

Distribuția speciei Rhodeus sericeus amarus

4038

Distribuția speciei Umbra krameri

4039

Distribuția speciei Zingel zingel

4040

Distribuția speciei Alosa immaculata

4041

Distribuția speciei Gobio albipinnatus

4042

Distribuția speciei Gymnocephalus schraetzer

4043

Distribuția speciei Pelecus cultratus

4044

Distribuția speciei Aspius aspius

4045

Distribuția speciei Gymnocephalus baloni

4046

Distribuția speciei Misgurnus fossilis

4047

Distribuția speciei Zingel streber

4048

Distribuția speciei Eudontomyzon mariae

4049

11.3.12.2 Herpetofaună

Distribuția speciei Triturus dobrogicus
4050

Distribuția speciei Bombina bombina

4051

Distribuția speciei Hylla arborea

4052

Distribuția speciei Emys orbicularis

4053

11.3.12.3 Avifaună
11.3.12.3.1 ROSPA0021 și Rezervația naturală Ostrovul Ciocănești

Harta distribuției speciei Accipiter nisus
4054

Harta distribuției speciei Acrocephalus arundinaceus

4055

Harta distribuției speciei Acrocephalus scirpaceus

4056

Harta distribuției speciei Acrocephalus schoenobaenus

4057

Harta distribuției speciei Anas acuta

4058

Harta distribuției speciei Anas clypeata

4059

Harta distribuției speciei Anas crecca

4060

Harta distribuției speciei Anas penelope

4061

Harta distribuției speciei Anas platyrhynchos

4062

Harta distribuției speciei Anas querquedula

4063

Harta distribuției speciei Anas strepera

4064

Harta distribuției speciei Anser albifrons

4065

Harta distribuției speciei Anser anser

4066

Harta distribuției speciei Ardea cinerea
4067

Harta distribuției speciei Ardea purpurea

4068

Harta distribuției speciei Ardeola ralloides

4069

Harta distribuției speciei Aythya ferina

4070

Harta distribuției speciei Aythya fuligula

4071

Harta distribuției speciei Aythya nyroca

4072

Harta distribuției speciei Botaurus stellaris

4073

Harta distribuției speciei Branta ruficollis

4074

Harta distribuției speciei Calidris alpina

4075

Harta distribuției speciei Carduelis cannabina

4076

Harta distribuției speciei Charadrius alexandrinus

4077

Harta distribuției speciei Chlidonias hybridus

4078

Harta distribuției speciei Chlidonias niger

4079

Harta distribuției speciei Ciconia ciconia

4080

Harta distribuției speciei Cuculus canorus

4081

Harta distribuției speciei Cygnus cygnus

4082

Harta distribuției speciei Cygnus olor

4083

Harta distribuției speciei Delichon urbica

4084

Harta distribuției speciei Egretta alba

4085

Harta distribuției speciei Egretta garzetta

4086

Harta distribuției speciei Erithacus rubecula

4087

Harta distribuției speciei Fringilla coelebs

4088

Harta distribuției speciei Fulica atra

4089

Harta distribuției speciei Himantopus himantopus

4090

Harta distribuției speciei Ixobrychus minutus

4091

Harta distribuției speciei Larus cachinnans
4092

Harta distribuției speciei Larus ridibundus

4093

Harta distribuției speciei Limosa limosa

4094

Harta distribuției speciei Locustella luscinioides

4095

Harta distribuției speciei Mergus albellus

4096

Harta distribuției speciei Merops apiaster

4097

Harta distribuției speciei Milvus migrans

4098

Harta distribuției speciei Motacilla alba

4099

Harta distribuției speciei Motacilla flava

4100

Harta distribuției speciei Numenius arquata
4101

Harta distribuției speciei Nycticorax nycticorax

4102

Harta distribuției speciei Pelecanus crispus

4103

Harta distribuției speciei Phalacrocorax carbo

4104

Harta distribuției speciei Phalacrocorax pygmeus

4105

Harta distribuției speciei Philomachus pugnax

4106

Harta distribuției speciei Platalea leucorodia

4107

Harta distribuției speciei Plegadis falcinellus

4108

Harta distribuției speciei Podiceps cristatus

4109

Harta distribuției speciei Porzana porzana
4110

Harta distribuției speciei Recurvirostra avosetta
4111

Harta distribuției speciei Riparia riparia
4112

Harta distribuției speciei Sterna albifrons

4113

Harta distribuției speciei Sterna hirundo
4114

Harta distribuției speciei Sturnus vulgaris
4115

Harta distribuției speciei Tachybaptus ruficollis
4116

Harta distribuției speciei Tadorna tadorna

4117

Harta distribuției speciei Tringa glareola

4118

Harta distribuției speciei Tringa totanus

4119

Harta distribuției speciei Accipiter gentilis
4120

Harta distribuției speciei Alcedo atthis
4121

Harta distribuției speciei Anser erythropus

4122

Harta distribuției speciei Aquila clanga
4123

Harta distribuției speciei Athene noctua
4124

Harta distribuției speciei Asio otus

4125

Harta distribuției speciei Buteo buteo
4126

Harta distribuției speciei Caprimulgus europaeus
4127

Harta distribuției speciei Charadrius dubius

4128

Harta distribuției speciei Chlidonias leucopterus
4129

Harta distribuției speciei Coracias garrulus
4130

Harta distribuției speciei Corvus corax
4131

Harta distribuției speciei Dendrocopos major
4132

Harta distribuției speciei Dendrocopos minor
4133

Harta distribuției speciei Falco cherrug
4134

Harta distribuției speciei Falco peregrinus
4135

Harta distribuției speciei Falco subbuteo
4136

Harta distribuției speciei Falco naumanni
4137

Harta distribuției speciei Gallinula chloropus
4138

Harta distribuției speciei Gelochelidon nilotica
4139

Harta distribuției speciei Haematopus ostralegus
4140

Harta distribuției speciei Lanius excubitor

4141

Harta distribuției speciei Larus genei

4142

Harta distribuției speciei Larus melanocephalus

4143

Harta distribuției speciei Larus canus

4144

Harta distribuției speciei Netta rufina

4145

Harta distribuției speciei Oriolus oriolus

4146

Harta distribuției speciei Oxyura leucocephala
4147

Harta distribuției speciei Passer hispaniolensis
4148

Harta distribuției speciei Pelecanus onocrotalus

4149

Harta distribuției speciei Rallus aquaticus
4150

Harta distribuției speciei Sterna caspia
4151

Harta distribuției speciei Strix aluco
4152

Harta distribuției speciei Sturnus roseus
4153

Harta distribuției speciei Upupa epops

4154

Harta distribuției speciei Vanellus vanellus

4155

11.3.12.3.2 ROSPA0055 Lacul Gălățui

Distribuția speciei Tachybaptus ruficollis
4156

Distribuția speciei Podiceps cristatus
4157

Distribuția speciei Phalacrocorax carbo
4158

Distribuția speciei Pelecanus crispus
4159

Distribuția speciei Botaurus stellaris
4160

Distribuția speciei Ixobrychus minutus
4161

Distribuția speciei Nycticorax nycticorax
4162

Distribuția speciei Ardeola ralloides
4163

Distribuția speciei Egretta garzetta
4164

Distribuția speciei Egretta alba

4165

Distribuția speciei Ardea cinerea
4166

Distribuția speciei Ciconia ciconia
4167

Distribuția speciei Cygnus olor
4168

Distribuția speciei Anser albifrons
4169

Distribuția speciei Anas crecca
4170

Distribuția speciei Anas platyrhynchos
4171

Distribuția speciei Anas acuta
4172

Distribuția speciei Anas querquedula
4173

Distribuția speciei Anas clypeata
4174

Distribuția speciei Aythya ferina
4175

Distribuția speciei Aythya nyroca
4176

Distribuția speciei Bucephala clangula
4177

Distribuția speciei Mergus merganser
4178

Distribuția speciei Circus aeruginosus
4179

Distribuția speciei Accipiter nisus
4180

Distribuția speciei Buteo buteo
4181

Distribuția speciei Buteo lagopus
4182

Distribuția speciei Falco tinnunculus
4183

Distribuția speciei Falco subbuteo
4184

Distribuția speciei Coturnix coturnix
4185

Distribuția speciei Rallus aquaticu

4186

Distribuția speciei Gallinula chloropus

4187

Distribuția speciei Fulica atra
4188

Distribuția speciei Vanellus vanellus
4189

Distribuția speciei Gallinago gallinago
4190

Distribuția speciei Tringa totanus
4191

Distribuția speciei Tringa nebularia
4192

Distribuția speciei Tringa ochropus
4193

Distribuția speciei Actitis hypoleucos
4194

Distribuția speciei Larus ridibundus
4195

Distribuția speciei Sterna hirundo
4196

Distribuția speciei Chlidonias hybridu
4197

Distribuția speciei Chlidonias niger
4198

Distribuția speciei Chlidonias leucopterus
4199

Distribuția speciei Cuculus canorus
4200

Distribuția speciei Alcedo atthis
4201

Distribuția speciei Merops apiaster
4202

Distribuția speciei Alauda arvensis
4203

Distribuția speciei Riparia riparia
4204

Distribuția speciei Hirundo rustica
4205

Distribuția speciei Delichon urbicum
4206

Distribuția speciei Motacilla flava
4207

Distribuția speciei Motacilla alba
4208

Distribuția speciei Saxicola rubetra
4209

Distribuția speciei Saxicola torquata
4210

Distribuția speciei Locustella naevia
4211

Distribuția speciei Acrocephalus schoenobaenus
4212

Distribuția speciei Acrocephalus palustris
4213

Distribuția speciei Acrocephalus scirpaceu
4214

Distribuția speciei Acrocephalus arundinaceus
4215

Distribuția speciei Phylloscopus sibilatrix
4216

Distribuția speciei Phylloscopus collybita
4217

Distribuția speciei Remiz pendulinus
4218

Distribuția speciei Lanius excubitor
4219

Distribuția speciei Sturnus vulgaris
4220

Distribuția speciei Fringilla coelebs
4221

Distribuția speciei Fringilla montifringilla
4222

Distribuția speciei Serinus serinus
4223

Distribuția speciei Carduelis chloris
4224

Distribuția speciei Carduelis carduelis
4225

Distribuția speciei Carduelis spinus
4226

Distribuția speciei Carduelis cannabina
4227

Distribuția speciei Coccothraustes coccothraustes
4228

Distribuția speciei Miliaria calandra
4229

Distribuția speciei Phalacrocorax pygmeus
4230

Distribuția speciei Larus cachinnans
4231

11.3.12.3.3 ROSPA0105 Valea Mostiștea

Distribuția speciei Acrocephalus arundinaceus
4232

Distribuția speciei Acrocephalus scirpaceus

4233

Distribuția speciei Actitis hypoleucos

4234

Distribuția speciei Alauda arvensis

4235

Distribuția speciei Alcedo atthis

4236

Distribuția speciei Anas acuta

4237

Distribuția speciei Anas clypeata

4238

Distribuția speciei Anas crecca

4239

Distribuția speciei Anas penelope

4240

Distribuția speciei Anas platyrhynchos

4241

Distribuția speciei Anas querquedula

4242

Distribuția speciei Anas strepera

4243

Distribuția speciei Anser albifrons

4244

Distribuția speciei Anthus campestris

4245

Distribuția speciei Ardea cinerea

4246

Distribuția speciei Ardea purpurea

4247

Distribuția speciei Ardeola ralloides

4248

Distribuția speciei Aythya ferina

4249

Distribuția speciei Aythya fuligula

4250

Distribuția speciei Aythya nyroca

4251

Distribuția speciei Botaurus stellaris

4252

Distribuția speciei Branta ruficollis

4253

Distribuția speciei Buteo rufinus

4254

Distribuția speciei Calidris minuta

4255

Distribuția speciei Calidris temminckii

4256

Distribuția speciei Linaria (Carduelis) cannabina

4257

Distribuția speciei Carduelis carduelis

4258

Distribuția speciei Chloris (Carduelis) chloris

4259

Distribuția speciei Spinus (Carduelis) spinus

4260

Distribuția speciei Charadrius dubius

4261

Distribuția speciei Chlidonias hybridus

4262

Distribuția speciei Ciconia ciconia

4263

Distribuția speciei Ciconia nigra

4264

Distribuția speciei Circaetus gallicus

4265

Distribuția speciei Circus aeruginosus

4266

Distribuția speciei Circus cyaneus

4267

Distribuția speciei Coracias garrulus

4268

Distribuția speciei Cuculus canorus

4269

Distribuția speciei Cygnus cygnus

4270

Distribuția speciei Cygnus olor

4271

Distribuția speciei Delichon urbicum

4272

Distribuția speciei Ardea (Egretta) alba
4273

Distribuția speciei Egretta garzetta

4274

Distribuția speciei Falco columbarius

4275

Distribuția speciei Falco peregrinus

4276

Distribuția speciei Falco subbuteo

4277

Distribuția speciei Falco tinnunculus

4278

Distribuția speciei Fulica atra

4279

Distribuția speciei Galerida cristata

4280

Distribuția speciei Gallinula chloropus

4281

Distribuția speciei Gavia arctica

4282

Distribuția speciei Haliaeetus albicilla

4283

Distribuția speciei Himantopus himantopus

4284

Distribuția speciei Hirundo rustica

4285

Distribuția speciei Ixobrychus minutus

4286

Distribuția speciei Lanius collurio

4287

Distribuția speciei Lanius minor
4288

Distribuția speciei Larus cachinnans

4289

Distribuția speciei Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

4290

Distribuția speciei Croicocephalus (Larus) ridibundus

4291

Distribuția speciei Limosa limosa

4292

Distribuția speciei Locustella luscinoides

4293

Distribuția speciei Merops apiaster

4294

Distribuția speciei Emberiza (Miliaria) calandra

4295

Distribuția speciei Motacilla alba
4296

Distribuția speciei Motacilla flava

4297

Distribuția speciei Numenius arquata

4298

Distribuția speciei Nycticorax nycticorax

4299

Distribuția speciei Oenanthe oenanthe

4300

Distribuția speciei Oriolus oriolus

4301

Distribuția speciei Pelecanus crispus

4302

Distribuția speciei Pelecanus onocrotalus

4303

Distribuția speciei Phalacrocorax carbo

4304

Distribuția speciei Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

4305

Distribuția speciei Calidris (Philomachus) pugnax
4306

Distribuția speciei Platalea leucorodia

4307

Distribuția speciei Plegadis falcinellus

4308

Distribuția speciei Pluvialis apricaria

4309

Distribuția speciei Remiz pendulinus

4310

Distribuția speciei Riparia riparia

4311

Distribuția speciei Hydroprogne (Sterna) caspia

4312

Distribuția speciei Sterna hirundo

4313

Distribuția speciei Sturnus vulgaris
4314

Distribuția speciei Sylvia nisoria

4315

Distribuția speciei Tachybaptus ruficollis

4316

Distribuția speciei Tadorna tadorna

4317

Distribuția speciei Tringa erythropus
4318

Distribuția speciei Tringa glareola
4319

Distribuția speciei Tringa nebularia

4320

Distribuția speciei Tringa ochropus
4321

Distribuția speciei Tringa stagnatilis

4322

Distribuția speciei Tringa totanus
4323

Distribuția speciei Upupa epops
4324

Distribuția speciei Vanellus vanellus

4325

11.3.12.3.4 ROSPA0136 Oltenița-Ulmeni

Distribuția speciei Aythya nyroca

4326

Distribuția speciei Anser albifrons
4327

Distribuția speciei Anser anser

4328

Distribuția speciei Ardeola ralloides
4329

Distribuția speciei Ciconia ciconia

4330

Distribuția speciei Chlidonias hybridus

4331

Distribuția speciei Charadrius dubius

4332

Distribuția speciei Circus macrourus
4333

Distribuția speciei Coracias garrulus

4334

Distribuția speciei Larus minutus

4335

Distribuția speciei Larus ridibundus

4336

Â
Distribuția speciei Pelecanus crispus

4337

Distribuția speciei Philomachus pugnax
4338

Distribuția speciei Platalea leucorodia
4339

Distribuția speciei Sterna albifrons

4340

Distribuția speciei Sterna hirundo

4341

11.4.12.4 Mamifere

Distribuția speciei Lutra lutra
4342

11.3.13 Harta unităților administrativ teritoriale

Harta unităților administrativ-teritoriale care au rază teritorială pe suprafața ariilor naturale protejate

4343

11.3.14 Harta utilizării terenului

Harta utilizării terenului, detaliată la nivelul ariei naturale protejate

4344

11.3.15 Harta juridică a terenului

Harta juridică a terenurilor

4345

11.3.16 Harta infrastructurii rutiere și a căilor ferate

Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate

4346

11.3.17 Harta privind perimetrul construit al localităților

Harta privind perimetrul construit al localităţilor

4347

11.3.18 Harta construcțiilor

Harta construcțiilor

4348

11.3.19 Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural național

Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural naţional

4349

11.3.20 Harta obiectivelor turistice și punctelor de belvedere

Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere

4350

11.3.21 Harta presiunilor la nivelul ariilor naturale protejate

Harta presiunii actuale A01 cultivare

4351

Harta presiunii actuale A03.03. Abandonarea_lipsa cosirii

4352

Harta presiunii actuale A04.01 Pășunatul intensiv

4353

Harta presiunii actuale A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice

4354

Harta presiunii actuale A08 Fertilizarea (cu îngrășământ)

4355

Harta presiunii actuale B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației

4356

Harta presiunii actuale B04 Folosirea biocidelor, hormonilor şi chimicalelor (în pădure)

4357

Harta presiunii actuale B05 Folosirea de îngrășăminte

4358

Harta presiunii actuale D01.02 Drumuri, autostrăzi

4359

Harta presiunii actuale D02.01 Linii electrice și de telefonie

4360

Harta presiunii actuale D03.01.02 Diguri_zone turistice și de agrement

4361

Harta presiunii actuale D03.02 Navigație

4362

Harta presiunii actuale E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere_deșeuri provenite din baze de agrement

4363

Harta presiunii actuale F01.01 Piscicultura intensivă, intensificată

4364

Harta presiunii actuale F02.01 Pescuit profesional pasiv

4365

Harta presiunii actuale F03.01 Vânătoare

4366

Harta presiunii actuale F05.04 braconaj

4367

Harta presiunii actuale G01.01.01 Sporturi nautice motorizate

4368

Harta presiunii actuale H01 Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și salmastre)

4369

Harta presiunii actuale H05 Poluarea solului și deșeurile solide (cu excepția evacuărilor)

4370

Harta presiunii actuale I01 Specii invazive non-native (alogene)

4371

Harta presiunii actuale J01.01 Incendii

4372

Harta presiunii actuale J02 Schimbări provocate de oameni în sistemele hidraulice (zone umede și mediul marin)

4373

Harta presiunii actuale J02.04.01 Inundare

4374

Harta presiunii actuale J02.06 Captarea apelor de suprafață

4375

Harta presiunii actuale J02.12.02 Diguri de apărare pentru inundații în sistemele de apă interioare

4376

Harta presiunii actuale J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat

4377

Harta presiunii actuale K01.01 eroziune

4378

Harta presiunii actuale K01.03 Secare

4379

Harta presiunii actuale K02 Evoluție biocenotică, succesiune

4380

Harta presiunii actuale K02.03 Eutrofizare (naturală)

4381

Harta presiunii actuale K03.06 Antagonism cu animale domestice

4382

Harta presiunii actuale M01.02 Secete și precipitații reduse

4383

Harta presiunii actuale M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor

4384

Harta presiunii actuale M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului

4385

Harta presiunii actuale M02.03 Declinul sau dispariția speciilor

4386

11.3.22 Harta amenințărilor la nivelul ariri naturale protejate

Harta amenințării viitoare A02.01 Agricultura intensivă

4387

Harta amenințării viitoare A03.03. Abandonarea_lipsa cosirii

4388

Harta amenințării viitoare A04.01 Pășunatul intensiv

4389

Harta amenințării viitoare A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice

4390

Harta amenințării viitoare A08 Fertilizarea (cu îngrășământ)

4391

Harta amenințării viitoare B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației

4392

Harta amenințării viitoare C01.01 Extragere de nisip și pietriș

4393

Harta amenințării viitoare D03.02 Navigație

4394

Harta amenințării viitoare F01.01 Piscicultura intensivă, intensificată

4395

Harta amenințării viitoare F02.01 Pescuit profesional pasiv

4396

n
Harta amenințării viitoare G01.01.01 Sporturi nautice motorizate

4397

Harta amenințării viitoare H01.02 Poluarea apelor de suprafață prin inundații

4398

Harta amenințării viitoare H01.05 Poluarea difuză a apelor de suprafață, cauzată de activități agricole și forestiere

4399

Harta amenințării viitoare H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de apa de canalizare menajeră și de ape uzate

4400

Harta amenințării viitoare I01 Specii invazive non-native (alogene)

4401

Harta amenințării viitoare J02.02.01 Dragare_ îndepărtarea sedimentelor limnice

4402

Harta amenințării viitoare J02.06 Captarea apelor de suprafață

4403

Harta amenințării viitoare J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici specifice de habitat

4404

Harta amenințării viitoare J03.02 Reducerea conectivității de habitat, din cauze antropice

4405

Harta amenințării viitoare K01.03 Secare

4406

Harta amenințării viitoare K02 Evoluție biocenotică, succesiune

4407

Harta amenințării viitoare M01.01 Schimbarea temperaturii (ex. creșterea temperaturii și extremele)

4408

Harta amenințării viitoare M01.02 Secete și precipitații reduse

4409

Harta amenințării viitoare M01.03 Inundații și creșterea precipitațiilor

4410

Harta amenințării viitoare M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului

4411

Harta amenințării viitoare M02.03 Declinul sau dispariția speciilor

4412

11.3.23 Harta distribuției impacturilor asupra speciilor
11.3.23.1 Presiuni
11.3.23.1.1 Presiuni asupra speciilor de pești

4413

4414

4415

4416

4417

4418

4419

4420

4421

4422

4423

4424

4425

4426

4427

11.3.23.1.2 Presiuni asupra speciilor de amfibieni și reptile

4428

4429

4430

4431

11.3.23.1.3 Presiuni asupra speciilor de păsări

4432

4433

4434

4435

4436

4437

4438

4439

4440

4441

4442

4443

11.3.23.1.4 Presiuni asupra speciilor de mamifere

4444

11.3.23.2 Amenințări
11.3.23.2.1 Amenințări asupra speciilor de pești

4445

4446

4447

4448

4449

4450

4451

4452

4453

4454

4455

4456

4457

4458

11.3.23.2.2 Amenințări asupra speciilor de amfibieni și reptile

4459

4460

4461

4462

11.3.23.2.3 Amenințări asupra speciilor de păsări

4463

4464

4465

4466

4467

4468

4469

4470

4471

4472

4473

4474

11.3.23.2.4 Amenințări asupra speciilor de mamifere

4475

11.3.24 Harta distribuției impacturilor asupra habitatelor
11.3.24.1 Presiuni

4476

4477

4478

4479

11.3.24.2 Amenințări
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