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1. INTRODUCERE
În scopul obținerii datelor privind speciile și habitatele de interes comunitar, din situl Natura
2000 ROSCI0044 Corabia - Turnu Măgurele – 8354 ha (incluzând rezervația naturală – B10.
Ostrovul Mare), necesare pentru elaborarea Planului de management, a fost realizat Studiul detaliat
de inventariere-cartare – versiunea finală.
Habitatele de interes comunitar prezente în sit, ce au fost inventariate, sunt:
 3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara;
 6440 Pajiști aluviale din Cnidion dubii;
 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae);
 91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba.
Habitatele de interes comunitar vizate de proiect (enumerate în Anexa 1 a Directivei
Consiliului 92/43/EEC (Directivei Habitate) și în Anexa 2 la OUG nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare), ce au
fost inventariate, și situația acestora conform datelor prezentate în Formularul standard Natura 2000
al sitului ROSCI044 Corabia – Turnu Măgurele, sunt prezentate mai jos:
Tipuri de habitate și situația lor în situl ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele - conform
Formularului Standard Natura 2000
Elemente privind evaluarea habitatelor în sit
Cod
Denumirea habitat
Suprafața Reprezen- Suprafața Stare de Evaluare
habitat
ocupata %
tativitate
relativă conservare globală
Ape puternic oligomezotrofe cu vegetație
2 >/= p >
Medie sau
3140
Nespecificat Semnificativă
Medie
bentonică de specii de
0%
redusă
Chara.
Pajiști
aluviale
din
2 >/= p >
6440
Nespecificat
Bună
Bună
Bună
Cnidion dubii.
0%
Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa și Fraxinus
2 >/= p >
*
91E0 excelsior (Alno-Padion, Nespecificat
Bună
Bună
Bună
0%
Alnion incanae, Salicion
albae).
Păduri ripariene mixte cu
Quercus robur, Ulmus
2 >/= p >
91F0 laevis, Fraxinus excelsior Nespecificat
Bună
Bună
Bună
0%
sau
Fraxinus
angustifolia, din lungul
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92A0

marilor rauri (Ulmenion
minoris).
Zăvoaie cu Salix alba și
Nespecificat
Populus alba.

Bună

2 >/= p >
0%

Bună

Bună

Speciile de interes comunitar și situația lor în situl Natura 2000 ROSCI0044 Corabia – Turnu
Măgurele - conform Formularului Standard Natura 2000
Tip
Marime
Cod
Specie
Sit pop.
Conserv. Izolare Global
populație
populație
Mamifere
1355 Lutra lutra
Prezentă Nespecificată 2 >/= p > 0%
Bună
C
Bună
1335 Spermophilus citellus
Prezentă Nespecificată 2 >/= p > 0%
Bună
C
Bună
Amfibieni
1188 Bombina bombina
Prezentă Nespecificată 2 >/= p > 0%
Bună
C
Bună
1993 Triturus dobrogicus
Prezentă Nespecificată 2 >/= p > 0%
Bună
B
Bună
Pești
Prezentă/
4125 Alosa immaculata
Nespecificată 2 >/= p > 0%
Bună
B
Bună
Rară
15 >/= p >
1130 Aspius aspius
Prezentă Nespecificată
Bună
C
Bună
2%
1149 Cobitis taenia
Prezentă Nespecificată 2 >/= p > 0%
Bună
C
Bună
1124 Gobio albipinnatus
Prezentă Nespecificată 2 >/= p > 0%
Bună
C
Bună
2511 Gobio kessleri
Prezentă Nespecificată Nesemnificativa Bună
C
Bună
2555 Gymnocephalus baloni Prezentă Nespecificată 2 >/= p > 0%
Bună
B
Bună
Gymnocephalus
1157
Prezentă Nespecificată 2 >/= p > 0%
Bună
B
Bună
schraetzer
1145 Misgurnus fossilis
Prezentă Nespecificată 2 >/= p > 0%
Bună
C
Bună
2522 Pelecus cultratus
Prezentă Nespecificată 2 >/= p > 0%
Bună
C
Bună
Rhodeus sericeus
1134
Prezentă Nespecificată 2 >/= p > 0%
Bună
C
Bună
amarus
15 >/= p >
1160 Zingel streber
Prezentă Nespecificată
Bună
C
Bună
2%
15 >/= p >
1159 Zingel zingel
Prezentă Nespecificată
Bună
C
Bună
2%
Insecte
Theodoxus
15 >/= p >
4064
Prezentă Nespecificată
Bună
B
Bună
transversalis
2%
Legenda: ”Izolare” se referă la gradul de izolare a populației prezente în sit față de aria de
răspândire normală a speciei, unde: B = populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție; C =
populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă.
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2. METODOLOGIA UTILIZATĂ
Metodologia utilizată a fost cea propusă prin Oferta Tehnică și prin Raportul Inițial.
Până în prezent au fost folosite în teren următoarele metodologii:
 Metodologia utilizată la inventarierea-cartarea habitatelor în situl Natura 2000
ROSCI0044 Corabia - Turnu Măgurele
 Metodologia utilizată la inventarierea-cartarea speciilor de nevertebrate în situl Natura
2000 ROSCI0044 Corabia - Turnu Măgurele
 Metodologia utilizată la inventarierea-cartarea speciilor de pești în situl Natura 2000
ROSCI0044 Corabia - Turnu Măgurele
 Metodologia utilizată la inventarierea-cartarea speciilor de amfibieni și reptile în situl
Natura 2000 ROSCI0044 Corabia - Turnu Măgurele
 Metodologia utilizată la inventarierea-cartarea speciilor de mamifere în situl Natura 2000
ROSCI0044 Corabia - Turnu Măgurele

3. HABITATELE DE INTERES CONSERVATIV ÎN BAZA CĂRORA A FOST
DECLARATĂ ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ
Tipurile de habitate pentru care a fost declarată aria naturală protejată sunt descrise din
punctul de vedere al existenţei acestora în aria naturala protejată şi al caracteristicilor pe care
acestea le au în general şi în mod special în cadrul acesteia, după cum urmează:
A. Date Generale ale tipului de habitat: date care sunt general valabile pentru habitatul respectiv
indiferent de locul unde acesta este întâlnit/semnalat
B. Date specifice ale tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt
caracteristice ale tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate.
3.1. HABITATE NATURA 2000
Tipurile de habitate pentru care a fost declarată aria naturală protejată vor fi descrise din
punctul de vedere al existenţei acestora în aria naturala protejată şi al caracteristicilor pe care
acestea le au în general şi în mod special în cadrul acesteia, după cum urmează:
A. Date Generale ale tipului de habitat: date care sunt general valabile pentru habitatul respectiv
indiferent de locul unde acesta este întâlnit/semnalat
B. Date specifice ale tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt
caracteristice ale tipului de habitat în cadrul ariei naturale protejate.
Habitate acvatice și de pajiști
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3.1.1. HABITATUL – 3140 APE PUTERNIC OLIGO-MEZOTROFE CU VEGETAȚIE
BENTONICĂ DE SPECII DE CHARA
A. Date generale ale tipului de habitat
Nr Informaţie/ Atribut
Descriere
Clasificarea tipului
EC - tip de habitat de importanţă comunitară
1
de habitat
Codul unic al tipului 3140
2
de habitat
Ape dure oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de Chara spp. [Hard
3
Denumire habitat
oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.]
Palaearctic Habitats
22.441 Chara carpets; 22.442 Nitella carpets
4
(PalHab)
Habitatele din
R2201 Comunităţi danubiene cu Chara tomentosa, Nitella gracilis,
5
România (HdR)
Nitellopsis obtusa şi Lychnothamnus barbatus
3140 - Ape dure oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de Chara spp.
Habitatele Natura
6
[Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara
2000
spp.]
Conform cu Gafta & Mountford 2008, coord. și Doniță et al., 2005:
Nitelletum gracilis Corillion, 1957
- As. Nitelletum gracilis Corillion 1957, conform cu Sanda et al.,
2001, pag. 18, 2008, pag. 59, Chifu T., 2014, pag. 62, a fost semnalată
de Ionescu-Țeculescu Venera 1967, 1971 din sudul Olteniei - Calafat,
Bistreț - și din Delta Dunării, precum și din toată zona inundabilă a
Dunării, nordul Dobrogei și Balta Brăilei. Conform cu Chifu T., 2014,
pag. 62 și Sanda et al., 2006, pag. 37, cenozele acestei asociații
prezintă o largă distribuție în toată zona inundabilă a Dunării, pe
substrat mâlos, în ape puțin adânci - de 0,4-1,5 m, sărace în calcar, cu
Asociaţii vegetale
reacție slab acidă și cu conținut redus de sare. Specia caracteristică și
7
(AV)
dominantă a asociației este Nitella gracilis, cu o acoperire medie care
poate ajunge la 35%. Dintre speciile însoțitoare, pot fi amintite Chara
braunii, Ceratophyllum demersum, Nuphar lutea, Najas minor, Alisma
plantago-aquatica, Nymphoides peltata, Bolboschoenus maritimus,
Schoenoplectus lacustris etc.
Charetum braunii Corillion, 1957
As. Charetum braunii Corillion 1957, conform cu Sanda et al., 2001,
pag. 18, 2008, pag. 60, Chifu T., 2014, pag. 63, a fost semnalată ca
fiind foarte răspândită în zona inundabilă a Dunării pe toată întinderea
sa, în lunca Dunării din sudul Olteniei, cât și în limanele fluviatile
dobrogene – Măcin, în lacuri și bălți cu adâncimea de 1-2 m, pe
Pagina 12

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

substrat mâlos, mai rar nisipos, ape cu pH slab acid-neutru. Specia
caracteristică și dominantă Chara braunii este însoțită frecvent de
Chara vulgaris, C. fragilis, Nitella mucronata, Alisma plantagoaquatica, Eleocharis palustris, Lemna minor, Ceratophyllum
demersum, Polygonum amphibium, Typha latifolia ș.a.
Tolypelletum proliferae Krause, 1969 em. Pott, 1992
As. Tolypelletum proliferae Krause 1969, conform cu Sanda et al.,
2001, pag. 19, 2008, pag. 61, Chifu T., 2014, pag. 64, este o asociație
vernală descrisă de Ionescu V., în 1971, din sudul Olteniei din lunca
Dunării, având o răspândire sporadică, în lacuri și bălți mezotrofe cu
adâncimea de 1,5 m, pe substrat nisipos, iar pH-ul variază între 7,17,2. Speciile caracteristice Tolypella prolifera și T. syncarpa sunt
însoțite în mod obișnuit de Lychnotamnus barbatus, caracteristică
alianței. Dintre macrofite sunt prezente: Nymphaea alba,
Schoenoplectus lacustris, Nuphar lutea, Typha latifolia, Phragmites
australis, Nymphoides peltata ș.a.
Lychnothamnetum barbati Ionescu-Ţeculescu, 1967
As. Lychnothamnetum barbati Ionescu-Țeculescu 1967, conform cu
Sanda et al., 2001, pag. 19, 2008, pag. 61, Chifu T., 2014, pag. 64, a
fost identificată și descrisă pentru prima dată din România de IonescuȚeculescu V., în 1967, doar într-un sector limitat din sud-vestul
Olteniei, din lunca Dunării, județul Dolj. Este prezentă în ape cu
adâncimi variabile de 1,5-2,5 m, pe un substrat de preferință nisipos,
mai rar mâlos, cu pH cuprins între 6,9-7,3. Specia edificatoare
Lychnothamnus barbatus se asociază cu Nitella mucronata și Chara
fragilis, specii caracteristice clasei și ordinului. Dintre speciile
însoțitoare, pot fi menționate ca fiind cele mai frecvente: Eleocharis
palustris, Schoenoplectus lacustris, Phragmites australis.
Observație: În unele studii care fac referire la asociațiile din România
care edifică habitatul 3140 se menționează asociații din clasa Charetea
fragilis Fukarek ex Krausch 1964 care nu sunt specificate ca asociații
care edifică acest habitat de către Gafta & Mountford 2008 și Doniță et
al., 2005.
- Astfel, habitatul 3140 a fost menționat din situl ROSCI0044, de la
Corabia, județul Olt, pe soluri aluviale, ca fiind edificat de as.
Charetum fragilis Corillion 1957. Această asociație a fost raportată pe
suprafețe mici, de 0,10 ha și are o alcătuire floristică redusă: Chara
fragilis, Lemna minor, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum
spicatum, Alisma plantago-aquatica, Utricularia minor, Vallisneria
spiralis – conform cu Niculescu Mariana, 2016. Doniță et al., 2005 și
Gafta & Mountford 2008 nu menționează asociația Charetum fragilis
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ca edificatoare pentru acest habitat.
- Aceeași situație este întâlnită și în alte studii în care asociațiile
Charetum fragilis Corillion 1957 și Charetum conniventis Corillion
1957 sunt raportate ca edificatoare pentru habitatul 3140 – sursa
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-0324_PM_CIUPERCENI-DESA.pdf. Doniță et al., 2005 și Gafta &
Mountford 2008 nu menționează aceste asociații ca edificatoare pentru
acest habitat.
Unele specii de Characeae au o amplitudine ecologică mai largă, fiind
mai tolerante la poluare (Chara vulgaris, C. fragilis).
În literatura de specialitate pe plan european sunt prezentate ca
asociații care edifică acest habitat toate asociațiile din clasa Charetea
fragilis Fukarek ex Krausch 1964 – conform cu Boros E. et al., 2013,
pag. 88, 90; Francisco Alcaraz Aliza et al., 2008, pag. 164; Fișa
Habitatului 3140 pentru Franța, Spania ș.a. Această situație poate fi
valabilă și pentru habitatul 3140 din România, deoarece speciile de
Characeae din clasa Charetea fragilis au rol ca indicatori ecologici,
sunt importante pentru fauna nevertebrată și vertebrată. Acesta este
motivul pentru care toate asociațiile din Charetea fragilis sunt acum
enumerate printre asociațiile care edifică habitatul de importanță
comunitară 3140 – conform cu Boros E. et al., 2013, pag. 90.
Tipuri de pădure (TP) Nu este cazul.
Este un habitat ce caracterizează vegetația acvatică submersă,
bentonică, din zona inundabilă a Dunării, pe toată întinderea sa, cât și
în limanele fluviatile dobrogene. Lacuri și bălți destul de bogate în
baze dizolvate, cu pH adesea 6-7 sau cu ape majoritar albastre-verzui,
foarte limpezi, cu conținut sărac către moderat de nutrienți, bogate în
baze și cu pH adesea >7,5. Zona bentală a acestor ape nepoluate este
acoperită cu carofite, Chara și Nitella, covoare de alge, care fac ca
aceste ape să aibă o aprovizionare bună şi echilibrată cu oxigen. La
suprafaţa apei se dezvoltă adesea plante mici plutitoare cum ar fi
Descrierea generală a
specii de Lemna sp., Salvinia natans, Azolla caroliniana ș.a. În
tipului de habitat
arealele mai puţin adânci se fixează frecvent specii ca Eleocharis
palustris, Schoenoplectus lacustris, Alisma plantago-aquatica,
Butomus umbellatus, Phragmites australis. În regiunea boreală acest
tip de habitat include mici bălți turboase oligo-mezotrofe bogate în
calciu, cu un covor dens de Chara, adesea înconjurate de diverse
mlaștini eutrofe și turbării cu pin silvestru. În România acest tip de
habitat se întâlnește în opt situri Natura 2000: ROSCI0005 - Balta
Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSCI0012 - Braţul Măcin,
ROSCI0022 - Canaralele Dunării, ROSCI0039 - Ciuperceni-Desa,
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ROSCO0044 - Corabia-Turnu Măgurele, ROSCI0045 - Coridorul
Jiului, ROSCI0065 - Delta Dunării, ROSCI0206 - Porţile de Fier. Se
întâlnește în trei regiuni biogeografice - stepică, continentală, pontică.
Este de remarcat că acest habitat tipic de ape curate şi bun indicator al
unei stări excepţionale de curăţenie naturală a apei este foarte
important pentru numeroase specii de peşti şi amfibieni dar şi pentru
multe specii de păsări, ca loc de hrănire şi reproducere. Din păcate, din
motive evidente legate de poluarea şi eutrofizarea habitatelor acvatice,
ocupă suprafeţe tot mai mici. Arealul său natural la noi în ţară
cuprinde în primul rând lunca şi Delta Dunării.
Plante: Chara spp., Nitella spp.
Chara braunii, C. fragilis, Nitella gracilis, Tolypella prolifera, T.
syncarpa, Lychnothamnus barbatus.

Habitatul 3140, cu specia caracteristică Chara fragilis – Balta Gâldăul
Albului Zeton - Zetonul Mare, de pe raza localității Islaz, Jud.
Teleorman, foto Violeta Boruz
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Habitatul 3140, aspect cu Chara fragilis, Elodea nuttallii, Ranunculus
trichophyllus – Balta Gâldăul Albului Zeton - Zetonul Mare, de pe
raza localității Islaz, Jud. Teleorman, foto Violeta Boruz

Habitatul 3140 – Balta Gâldăul Albului Zeton - Zetonul Mare, de pe
raza localității Islaz, Jud. Teleorman, foto Violeta Boruz
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Habitatul 3140 – Balta Gâldăul Albului Zeton - Zetonul Mare, de pe
raza localității Islaz, Jud. Teleorman, foto Violeta Boruz

Habitatul 3140 – Balta Gâldăul Albului Zeton - Zetonul Mare, de pe
raza localității Islaz, Jud. Teleorman, foto Violeta Boruz
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Habitatul 3140, aspect din luna august, cu specii de Chara rămase pe
malul bălții în urma scăderii nivelului apei datorită secetei și lipsei
precipitațiilor din perioada estivală – Balta Gâldăul Albului Zeton Zetonul Mic, de pe raza localității Islaz, Jud. Teleorman, foto Violeta
Boruz

Habitatul 3140, aspect din luna august, cu Chara fragilis, C. vulgaris,
Elodea nuttallii, Marsilea quadrifolia – Canalul Siliștioara, Corabia,
Jud. Olt, foto Violeta Boruz
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B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/
Descriere
Nr
Atribut
Codul unic al
3140
1
tipului de habitat
Statutul de prezenţă izolat
2
[spaţial]
Statutul de prezenţă natural
3
[management]
Suprafaţa tipului de 0,8 – 1 ha
4
habitat
Perioada de
Aprilie – Septembrie 2018
5
colectare a datelor
din teren
Habitatul 3140 a fost identificat în arie, pe suprafețe mici, în canalul
Siliștioara de pe raza localității Corabia, județul Olt și în balta Gâldăul
Albului Zeton – Zetonul Mare și Zetonul Mic - de pe raza localității
Islaz, județul Teleorman.
Astfel, Habitatul 3140 a fost identificat pe o suprafață mică, de cca. 200
m2, în canalul Siliștioara, de pe raza localității Corabia din județul Olt.
Habitatul 3140 este prezent pe mijlocul canalului, în proximitatea zonei
în care canalul prezintă un podeț, peste care se află un drum care duce la
Distribuţia tipului
Dunăre. Pe marginea canalului se dezvoltă pe o fâșie de cca. 2 metri
6
de habitat
lățime fitocenoze cu Marsilea quadrifolia, Potamogeton natans, P.
[descriere]
crispus, Ceratophyllum demersum, Elodea nuttallii ș.a. În această zonă
s-a observat un fenomen natural de evoluție biocenotică, succesiune și
anume o tranziție naturală către fitocenoze de macrofite acvatice din
Magnopotamion.
Au mai fost identificate patru suprafețe cu habitatul 3140 la balta
Gâldăul Albului Zeton, de pe raza localității Islaz din județul Teleorman:
trei suprafețe de cca. 0,17-0,34 ha în balta Zetonul Mare și o suprafață
mică, de cca. 0,11 ha, pe marginea bălții Zetonul Mic. Balta Gâldăul
Albului Zeton este situată pe vechiul curs al Oltului.
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Distribuţia tipului
de habitat [hartă]
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3482906_Metode_de_monitorizare_a_indicatorilor_biologici_in_eco
sistemele_acvatice_ale_Deltei_Dunarii/links/56b8aa8408ae44bb330
d3ba3/Metode-de-monitorizare-a-indicatorilor-biologici-inecosistemele-acvatice-ale-Deltei-Dunarii.pdf - Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării – Tulcea - Ghid metodologic de
monitorizare a factorilor hidro-morfologici, chimici şi biologici
pentru apele de suprafaţă din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării:
metode de monitorizare a elementelor hidromorfologice de calitate
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pentru clasificarea stării ecologice a canalelor şi lacurilor, metode de
monitorizare a indicatorilor biologici în ecosistemele acvatice ale
Deltei Dunării, metode de analiză şi prezentare a datelor, Editura
Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării, 2015.
41. http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-0324_PM_CIUPERCENI-DESA.pdf - Plan de management integrat al
ariilor protejate Ciuperceni – Desa ROSCI0039 Ciuperceni-Desa,
ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa,
2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră.
42. http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?pe
riod=3&group=Freshwater+habitats&subject=3130&region=)
43. http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_20
13/Member_State_Deliveries..
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0044.pdf
3.1.2. HABITATUL 6440 – PAJIȘTI ALUVIALE DIN CNIDION DUBII
A. Date generale ale tipului de habitat
Nr Informaţie/ Atribut
Descriere
Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară
1
habitat
Codul unic al tipului 6440
2
de habitat
Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii (Alluvial
3
Denumire habitat
meadows of river valleys of the Cnidion dubii)
Palaearctic Habitats 37.23 Subcontinental riverine meadows
4
(PalHab)
R3712 Comunităţi dacice cu Deschampsia caespitosa
Habitatele
din R3715 Pajişţi danubian-panonice de Agrostis stolonifera
5
România (HdR)
R3716 Pajişti danubiano-pontice de Poa pratensis, Festuca pratensis
şi Alopecurus pratensis
Habitatele
Natura 6440 Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii (Alluvial
6
2000
meadows of river valleys of the Cnidion dubii)
Poetum pratensis, Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis,
Asociaţii
vegetale Agrostio-Festucetum pratensis, Agrostietum stoloniferae, Poetum
7
(AV)
sylvicolae, Alopecuretum ventricosi, Agrostio-Deschampsietum
caespitosae, Cirsio cani-Festucetum pratensis.
8
Tipuri de pădure (TP) Nu este cazul.
Descrierea generală a Pajişti aluviale cu regim natural de inundare, aparţinând alianţei
9
tipului de habitat
Cnidion dubii, în condiţii climatice continentale până la
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11

Fotografii

subcontinentale. Este un habitat de tranziţie între pajiştile higrofile şi
cele xerofile, ce acoperă arii restrânse (Gafta & Mountford, 2008).
Acest tip de habitat este întâlnit pe văile fluviilor şi râurilor mari din
Europa centrală, inundate repetat în decursul anului: Elba, Saale,
Main. Sunt, de asemenea, prezente în Moravia, Austria, Slovacia,
Croaţia şi Serbia (Louvel şi colab., 2013).
După Gafta şi Mountford (2008), pentru ţara noastră literatura de
specialitate nu consemnează prezenţa vreunei asociaţii din alianţa
Cnidion dubii (în sens strict) şi nici una dintre asociaţiile descrise în
Europa Centrală nu se găsesc în România. Se bănuieşte că astfel de
pajişti ar fi putut exista, dar au dispărut ca urmare a indiguirilor,
regularizărilor cursurilor de apă, eutrofizării etc.. Totuşi, habitatul
6440, fiind important din punct de vedere conservativ, a fost luat în
considerare ca fiind prezent la noi ca tip de staţiune, dar cu asociaţiile
prezente la noi, încadrate în Agrostion stoloniferae.
Cnidium dubium (C. venosum), Viola persicifolia, Scutellaria
hastifolia, Allium angulosum, Gratiola officinalis, Carex precox,
Juncus atratus, Lythrum virgatum.

Aspect general al habitatului 6440, la vest de localitatea Corabia,
august 2018, foto Paulina Anastasiu
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Aspect general al habitatului 6440, la vest de localitatea Corabia,
august 2018, foto Paulina Anastasiu
B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Codul unic al tipului 6440
1
de habitat
Statutul de prezenţă izolat
2
[spaţial]
Statutul de prezenţă degradat
3
[management]
Suprafaţa tipului de 45-50 ha
4
habitat
Perioada de colectare martie – octombrie 2018
5
a datelor din teren
Distribuţia tipului de Habitatul se întinde din dreptul localității Corabia, de la vest de
6
habitat [descriere]
siloz, spre est, între Dunăre și canalul / pârâul Siliștioara.
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7

Distribuţia tipului de
habitat [hartă]

8

1. Gafta D., Mountford O., Alexiu V., Anastasiu P., Bărbos M.,
Burescu P., Coldea G., Drăgulescu C., Făgăraş M., Goia I., Groza
G., Micu D., Mihăilescu S., Moldovan O., Nicolin A., Niculescu
M., Oprea A., Oroian S., Paucă Comănescu M., Sârbu I., Suteu
A., (2008). Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din
Alte
informaţii
România. Cluj-Napoca: Edit. Rosprint ISBN 978-973-751-697-8.
privind sursele de
Pp. 101.
informaţii
2. Louvel J., Gaudillat V., Poncet L., (2013). EUNIS, European
Nature Information System, Système d’information européen sur
la nature. Classification des habitats. Traduction française.
Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN,
MEDDE, Paris, 289 p.

Pentru a facilita înţelegerea identificării habitatelor vom prezenta explicitarea termenului,
oferita în lucrarea de specialitate Habitatele din România (N. Doniţă, A. Popescu, PaucăComănescu M., Mihăilescu S., Biris I., Editura Tehnică Silvică, Bucureşti, 2005). „Începând cu
Programul CORINE, s-a încetăţenit în Europa termenul de habitat care, stricto senso, înseamnă loc
de viaţă, adică mediul abiotic în care trăieşte un organism sau o biocenoză distinctă. Acest mediu
este un geotop caruia îi corespunde un ecotop. Iar acest ecotop transformat de biocenoză este un
biotop. În această accepţiune este definit habitatul în lucrările clasice de biologie şi ecologie,
inclusiv în unele dicţionare (...). Dar, în accepţiunea care s-a dat în programul CORINE şi apoi în
celelalte sisteme de clasificare ce au urmat, prin habitat s-a înţeles, de fapt, un ecosistem, adică un
,,habitat” stricto senso şi biocenoza corespunzătoare care îl ocupă.”
În această accepţiune, esenţială este prezenţa staţiunii semnificând arealul, geotopul
specific, împreună cu biocenoza - asocierea vegetală caracteristică tipului de habitat.
Tipul de habitat 91E0* - “Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (AlnoPagina 27
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Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” listat în Formularul Standard, nu se regăsește în prezent,
ca tip de habitat natural fundamental, pe teritoriul Sitului ROSCI0088 Corabia – Turnu
Magurele. Condiţiile naturale staţionale şi arealul caracteristic acestui tip de habitat forestier au fost
prezentate în partea întâi: A. Date generale ale tipului de habitat.
În ceea ce privește habitatul 91F0 - Păduri de luncă mixte cu Quercus robur, Ulmus minor,
Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, precizăm faptul că, local, în cadrul
habitatului 92A0, apar exemplare de stejar pedunculat – specie edificatoare a tipului de habitat
91F0, în zonele cele mai înalte altitudinal, având prezenţă naturală. Există în Sit mici suprafeţe cu
arborete artificiale - provenite din plantare cu compoziţie similară habitatul 91F0. Aceste arborete
create în mod arficial de către om, având speciile stejar pedunculat şi frasin în principal în
compozitie, cu diferite procente, vegetează bine şi satisfăcător pe aceste suprafete.
Întrucât au fost identificate două zone relativ compacte care au fost plantate cu specii
caracteristice tipului de habitat 91F0, în arealul actual al habitatului 92A0, s-a procedat la
evidenţierea acestora în mod distinct.
De asemenea, trebuie menționat și faptul că habitatele de interes comunitar au fost
clasificate la nivelul întregii Uniuni Europene, însă fiecare zonă (țară, regiune geografică, areal
climatic cu caracteristici diferite etc.) poate prezenta particularități aparte ce nu pot fi puse la comun
într-un anume tip de habitat, iar ca dovadă indicăm lucrarea științifică binecunoscută “Habitatele din
România” - Donță și colab., 2005, în care autorii au făcut un sistem de clasificare a habitatelor din
România, separat față de cel declarat la nivelul Uniunii Europene. Aceștia au descris unitar
principalele tipuri de habitate care se întâlnesc pe teritoriul țării, dintre care, majoritatea figurează
cu denumiri și caracterizări sumare în sistemele de clasificare a habitatelor CORINE (1991) și
PALAEARCTIC HABITATS (1996, 1999). Pentru acestea s-au făcut, în limita posibilităților,
corespondențe cu principalele clasificări existente pe plan european – NATURA 2000, EMERALD,
CORINE, PALAEARCTIC HABITATS și EUNIS. În sistemul autorilor de clasificare au fost
descrise 357 tipuri de habitate care se încadrează în 7 clase și 24 subclase ale sistemului de
clasificare PALAEARCTIC HABITATS.
Având în vedere cele precizate mai sus, prin Planul de management vor fi prevăzute măsuri
de monitorizare a evoluției habitatului 91F0 - Păduri de luncă mixte cu Quercus robur, Ulmus
minor, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, dar și eventuale măsuri de
refacere ecologică a acestuia, măsuri ce se vor pune în practică numai în urma unor studii prealabile
de împădurire.
3.1.3. HABITATUL 91E0* – PĂDURI ALUVIALE CU ALNUS GLUTINOSA ȘI FRAXINUS
EXCELSIOR (ALNO-PADION, ALNION INCANAE, SALICION ALBAE)
A. Date generale ale tipului de habitat
Nr Informaţie/ Atribut
Descriere
Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară
1
habitat
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2

Codul unic al tipului
de habitat

3

Denumire habitat

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

5

Habitatele din
România (HdR)

6
7

Habitatele Natura
2000
Asociaţii vegetale
(AV)

8

Tipuri de pădure (TP)

9

Descrierea generală a
tipului de habitat

91E0*
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
44.214 Eastern Carpathian grey alder galleries
44.323 Pre-Carpathian stream ash - alder woods
R 4401 Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia
speciosa
R 4402 Păduri dacice-getice de lunci colinare de anin negru (Alnus
glutinosa) cu Stellaria nemorum
91E0* Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Telekio speciosae - Alnetum incanae Coldrea (1986), 1990
Stellario nemor i- Alnetum (Köstner, 1938) Lohm, 1957
1171 ”Molidiş cu anin alb (m)”
9811 „Aniniş cu Oxalis acetosella (m)”
9821 „Anin alb pe nisipuri şi prundişuri (m)”
9831 „Aniniş de anin alb pe sol înmlăştinat (m)”
9712 „Aniniş pe soluri gleizate de productivitate mijlocie (m)”
9714 „Aninis negru pe soluri aluviale, în lunci înalte (m)”
9722 „Anin negru pur de productivitate superioară, din regiunea de
dealuri (s)”
9723 „Zavoi de anin negru (m)”
9911 „Amestec de anin negru şi anin alb din regiunea deluroasă (s)”
Sunt păduri intrazonale (azonale) situate de obicei în lungul apelor
curgătoare, în luncile acestora. În zona de munte aninul alb (Alnus
incana) domină habitatul, în timp ce la deal şi la câmpie, la 200-700 m
altitudine, se întalneşte aninul negru (Alnus glutinosa). Există zone în
care ambele specii sunt prezente în amestec şi chiar se hibridează.
Regimul hidrologic este caracterizat de revărsări periodice ale apelor,
provocate de topirea zăpezilor sau de ploi torenţiale. Durata şi
intensitatea revărsărilor creşte din zona de munte către cea de câmpie.
Substratul pedologic este format din material aluvionar, cu origini şi
compoziţii diferite şi aflat în stadii de mărunţire variate (de obicei la
munte se depun aluviuni mai grosiere, iar cele mai fine la câmpie).
Solurile sunt crude, spalate, de tip aluviosol. Doar pe grinduri mai
înalte, foarte rar inundabile se pot forma soluri mai evaluate, din clasa
luvisolurilor şi cernisolurilor. Uneori, apa freatică la mică adâncime
poate forma fenomene de gleizare - mai ales în zonele de câmpie, în
luncile joase sau în zone în care apa izvorăşte la suprafaţă, având debit
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mic şi viteză mică de curgere. Solurile au conţinut ridicat de substanţe
minerale, reînnoit periodic prin revărsări ale apei şi depunere de
aluviuni. Climatul, diferit în funcţie de etajul geografic, are drept
caracteristici generale: amplitudini termice diurne şi anuale crescute
(datorită acumulărilor de aer rece pe timp de iarnă şi noaptea şi
creşterii temperaturii în timpul zilei şi vara), umiditate crescută
(datorită evapotranspiraţiei de la suprafaţa apei) şi circulaţie redusăă a
maselor de aer (datorită adăpostului oferit de microrelieful din jur).
Fitocenoza aninişurilor este dominată de cele două specii de anini:
Alnus incana şi Alnus glutinosa, cel mai adesea separat dar şi în
amestec. Gradul de închidere al coronamentului este variabil: 70100%, în funcţie de vârsta arboretului. Diseminat pot să apară şi alte
specii de arbori: paltin de munte (Acer pseudoplatanus), fag (Fagus
sylvatica), frasini (Fraxinus excelsior, F. angustifolia), ulmi (Ulmus
minor, U. laevis). În luncile din zona de deal şi câmpie se pot forma
local şi biocenoze dominate de salcie albă (Salix alba), salcie
plesnitoare (Salix fragilis), sau chiar plopi (Populus alba, Populus
nigra). În general, coronamentul zăvoaielor de anin permite
pătrunderea luminii la sol şi dezvoltarea abundentă a speciilor de floră
şi a arbuştilor. Specii arbustive sunt prezente mai ales acolo unde
inundaţiile sunt mai rare şi scurte, fiind reprezentate de: soc negru
(Sambucus nigra), păducel (Crataegus monogyna), sânger (Cornus
sanguinea), paţachină (Frangula alnus), călin (Viburnum opulus),
salba moale (Euonymus europaeus), alun (Corylus avellana), lemn
câinesc (Ligustrum vulgare). Flora se dezvoltă abundent: Impatiens
noli-tangere, Telekia speciosa, Angelica sylvestris, Cardamine
impatiens, Chaerophyllum hirsutum, Mentha longifolia, Petasites
hybridus, Petasites albus, Stellaria nemorum, Myosotis palustris,
Agrostis stolonifera, Geranium phaeum, Caltha palustris,
Aegopodium podagraria, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus
etc.
Specii de arbori: anin alb (Alnus incana), anin negru (Alnus
glutinosa), diseminat paltin de munte (Acer pseudoplatanus), fag
(Fagus sylvatica), frasini (Fraxinus excelsior, F. angustifolia), ulmi
(Ulmus minor, U. laevis), local biocenoze dominate de salcie albă
(Salix alba), salcie plesnitoare (Salix fragilis) sau chiar plopi (Populus
alba, Populus nigra). Specii arbustive: soc negru (Sambucus nigra),
păducel (Crataegus monogyna), sânger (Cornus sanguinea), paţachină
(Frangula alnus), călin (Viburnum opulus), salba moale (Euonymus
europaeus), alun (Corylus avellana), lemn câinesc (Ligustrum
vulgare). Specii ierboase: Impatiens noli-tangere, Telekia speciosa,
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Angelica sylvestris, Cardamine impatiens, Chaerophyllum hirsutum,
Mentha longifolia, Petasites hybridus, Petasites albus, Stellaria
nemorum, Myosotis palustris, Agrostis stolonifera, Geranium phaeum,
Caltha palustris, Aegopodium podagraria, Lysimachia vulgaris,
Lycopus europaeus etc.

11
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Aspect general al habitatului 91E0* pe vaile cursurilor de apă, foto
Antonela Mica
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Aspect general al habitatului 91E0* pe vaile cursurilor de apă, foto
Antonela Mica
B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1

Codul unic al tipului
de habitat

2

Statutul de prezenţă
[spaţial]

3

Statutul de prezenţă
[management]

91E0*
Grupat în 28 hectare arborete din specia Fraxinus excelsior. Deoarece
în urma activităților de teren nu a fost semnalată prezența celeilalte
specii edificatoare – Alnus glutinosa, nu sunt îndeplinite condițiile de
constituire a tipului de habitat natural fundamental 91E0*.
Artificial - prin plantare
Grupat în 28 hectare arborete din specia Fraxinus excelsior, astfel:
În cadrul Unității de Producție I Dunarea, a Ocolului Silvic Turnu
Magurele se gasesc 16,95 ha Frasinete de lunca (411) si 11,21 ha
Frasinete de hasmac (412) distribuite în urmatoarele unitați
amenajistice:
- 40C (3,7 ha), 41C (0,33 ha), 48A (1,32 ha), 56D (2,7 ha), 56F (3,28
ha), 57B (0,79 ha), 57C (3,78 ha), 57D (0,61 ha), 57H (0,44 ha),
respectiv
- 39C (1,16 ha), 40B (0,74 ha), 47A (4,45 ha), 48C (1,24 ha), 55G
(0,17 ha), 56E (0,44 ha), 56G (0,66 ha), 57F (2,35 ha).
Octombrie 2017 - Noiembrie 2018

4

Suprafaţa tipului de
habitat

5

Perioada de colectare
a datelor din teren

6

Distribuţia tipului de
habitat [descriere]

Cele 28 hectare arborete din specia Fraxinus excelsior sunt plantate.
Exemplare ale celeilalte specii edificatoare a tipului de habitat 91E0*,
anume Alnus glutinosa, nu se regăsesc în arealul sitului.

7

Distribuţia tipului de
habitat [hartă]

-

8

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

1. “Habitatele din Romania” – N. Donita, A. Popescu, PaucaComanescu M., Mihailescu S. , Biris I., Editura Tehnica Silvica,
Bucuresti, 2005
2. “Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din Romania”,
coord. Gafta D. & Mountford J.O., Ed. RISOPRINT 2008, editor
M.M. D.D.
3. “Tipuri de padure din R.P.R.” Pascovschi S., Leandru V., Ed.
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Agro-Silvica de Stat, 1958
4. “Statiuni forestiere”, Vol. II, Chirita C., Vlad I., Paunescu C.,
Patrascoiu N., Rosu C., Iancu I., Ed. Academiei R.S.R., Bucuresti,
1977
5. “Dendrologie”, Stanescu V., Ed. Didactica si Pedagogica,
Bucuresti, 1979
6. “Silvicultura”, Negulescu E.G., Ciumac G., Ed. Agro-Silvica de
Stat, Bucuresti, 1959
7. Habitats Directive and birds covered by the EEC Birds Directive.
National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 92
pp. – NERI Technical report No. 64
8. Amenajamentele ocoalelor silvice Corabia, Turnu Magurele,
INCDS “Marin Dracea” Bucureşti – Staţiunea C.D.E.P. Craiova.
3.1.4. HABITATUL 91F0 – PĂDURI RIPARIENE MIXTE CU QUERCUS ROBUR, ULMUS
LAEVIS, FRAXINUS EXCELSIOR SAU FRAXINUS ANGUSTIFOLIA, DIN LUNGUL
MALURILOR RÂURILOR (ULMENION MINORIS)
A. Date generale ale tipului de habitat
Nr Informaţie/ Atribut
Descriere
Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară
1
habitat
Codul unic al tipului 91F0
2
de habitat
Păduri de luncă mixte cu Quercus robur, Ulmus minor, Ulmus laevis,
3
Denumire habitat
Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia.
Palaearctic Habitats
44.434 Getic oak-elm-ash forest
4
(PalHab)
R 4404 Păduri danubian – panonice de luncă mixte de stejar
pedunculat (Quercus robur), frasini (Fraxinus sp.) şi ulmi (Ulmus sp.)
R 4409 Păduri danubiene de luncă de stejar pedunculat (Quercus
robur) şi brumăriu (Quercus pedunculiflora) cu Fraxinus pallisae
Habitatele din
5
R 4410 Păduri danubiene deltaice mixte de stejari (Quercus sp.) şi
România (HdR)
frasini (Fraxinus sp.) cu Galium rubioides
R 4411 Păduri danubiene deltaice mixte de stejari (Quercus sp.),
frasini (Fraxinus sp.), anin negru (Alnus glutinosa) cu Galium
rubioides
6
Habitatele Natura
91F0 Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis, U.
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2000
7

Asociaţii vegetale
(AV)

8

Tipuri de pădure (TP)

9

Descrierea generală a
tipului de habitat

minor, Fraxinus excelsior or F. angustifolia along the great rivers
(Ulmenion minoris)
Fraxino danubialis – ulmetum Sanda et Popescu, 1999
6312 „Şleao-plopiş de luncă din regiunea deluroasă (s)”
6331 „Şleau de luncă din silvostepa şi stepa, din sudul ţării (s)”
6332 „Şleao-plopiş de luncă din silvostepa şi stepa din sudul ţării (s)”
6333 „Şleau de luncă din silvostepa şi stepa din sudul ţării (m)”
6334 „Şleau de luncă din silvostepa şi stepa din sudul ţării (i)”
Păduri de foioase din luncile râurilor, periodic inundate odată cu
creşterea nivelului apelor sau care prezintă exces hidric datorită
fluctuaţiei nivelului apelor freatice; existenţa habitatului este
condiţionată de inundarea temporară a solului, în perioadele cu exces
de umiditate. Sunt situate pe staţiuni de terasă plană, formată din
aluviuni diverse, soluri de tip aluviosol sau preluvosol, profunde,
gleizate în adâncime, eubazice, umede şi eutrofice; altitudinea este
joasă (15-150 m). Valorile climatice sunt situate în intervalul: 9,5° –
11°C Temperatura medie anuală şi 500–700 mm cuantumul
precipitaţiilor anuale.
Stratul arborilor are acoperire 80-100% şi atinge înalţimi de 25-35
m la vârsta de 100 ani. Etajul superior al arborilor este format din:
stejar pedunculat (Quercus robur), specii de frasini (Fraxinus
angustifolia, F. excelsior, în sudul ţării şi F. pallisiae) şi ulmi (Ulmus
laevis, U. minor). În locurile mai înalte pot să apară exemplare de tei
(în special Tilia tomentosa), chiar carpen (Carpinus betulus). În
porţiunile mai joase, unde apa din inundaţii stagnează apar plopii
(Populus alba, Populus nigra) şi sălciile (Salix alba, S. fragilis). În
etajul inferior apar: jugastrul (Acer campestre), mărul pădureţ (Malus
sylvestris), părul pădureţ (Pyrus pyraster), mai rar arţar tătărăsc (Acer
tataricum).
Stratul arbuştilor, de regulă bine dezvoltat, este compus din: corn
(Cornus mas), soc (Sambucus nigra), crusin (Frangula alnus), alun
(Corylus avellana), păducel (Crataegus monogyna), porumbar
(Prunus spinosa), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), sânger (Cornus
sanguinea) s.a.. În stratul ierburilor şi subarbuştilor întâlnim specii ca:
Rubus caesius, Galium aparine, Aegopodium podagraria,
Brachypodium sylvaticum, Carex pilosa, Circaea lutetiana, Dactylis
polygama, Eupatorium cannabinum, Festuca gigantea, Geranium
phaeum, Glechoma hederacea, G. hirsuta, Geum urbanum, Impatiens
noli-tangere, Lysimachia nummularia, Physalis alkekengi,
Polygonatum latifolium, Salvia glutinosa, Solanum dulcamara, Viola
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10

Specii caracteristice

odorata etc.
Sunt păduri de mare complexitate structurală şi funcţională, care
apar ca o etapă trazitorie în evoluţia pădurilor de zăvoi către pădurile
de şleau de stejar, odata cu evoluţia condiţiilor staţionale din lunca
râului.
Specii de arbori: stejar pedunculat (Quercus robur), frasini (Fraxinus
angustifolia, F. excelsior), ulmi (Ulmus laevis, U. minor), local plopi
(Populus alba, Populus nigra), sălcii (Salix alba, S. fragilis), în
subetaj: jugastrul (Acer campestre), mărul pădureţ (Malus sylvestris),
părul pădureţ (Pyrus pyraster); arbuşti: corn (Cornus mas), soc
(Sambucus nigra), crusin (Frangula alnus), alun (Corylus avellana),
păducel (Crataegus monogyna), porumbar (Prunus spinosa), lemn
câinesc (Ligustrum vulgare), sânger (Cornus sanguinea); specii
ierboase şi subarbuşti: Rubus caesius, Galium aparine, Aegopodium
podagraria, Brachypodium sylvaticum, Carex pilosa, Circaea
lutetiana, Dactylis polygama, Eupatorium cannabinum, Festuca
gigantea, Geranium phaeum, Glechoma hederacea, G. hirsuta, Geum
urbanum, Impatiens noli-tangere, Lysimachia nummularia, Physalis
alkekengi, Polygonatum latifolium, Salvia glutinosa, Solanum
dulcamara, Viola odorata etc.
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Fotografii

Aspect al habitatului 91F0 „Păduri ripariene mixte cu Quercus robur,
Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul
marilor râuri (Ulmenion minoris)”, foto Antonela Mica
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Aspect al habitatului 91F0 „Păduri ripariene mixte cu Quercus robur,
Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul
marilor râuri (Ulmenion minoris)”, foto Antonela Mica
Arealul natural al habitatului 91F0 în Lunca Dunării a fost modificat antropic, în mod
ireversibil, odată cu construirea digurilor de apărare impotriva inundaţiilor, precum şi datorită
efectuării de lucrări de regularizare a cursurilor de apă, construire baraje.
În apropierea localităţii Gârcov – în trupul de pădure Gârcov, administrat prin Ocolul Silvic
Corabia, U.P. I Corabia, unităţile amenajistice 19 B, 20 A, B - şi în vecinătatea zonei industriale fostul Combinat Chimic Turnu Măgurele – localizate în cadrul Ocolului Silvic Turnu Măgurele,
U.P. I Dunărea – parcelele amenajistice 39, 40, 41, au fost identificate pe suprafeâe relativ compacte
arborete având biocenoza caracteristică tipului de habitat 91F0 provenite prin plantare, cu vârste
între 60 (local 30) şi 90 ani. În prima locaţie menţionată starea de vegetaţie este bună, arboretele au
consistenţa medie 0,6 – iar în cea de a doua zonă consistenţa este plină (0,9 – 1,0). S-au instalat
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natural în etajul dominant speciile ulm, dud, asociate frecvent în compoziţia tipului de habitat; apar
multe exemplare de frasin şi stejar cu crăpături pe tulpină, putregai, afectate de regimul de
inundare specific arealului natural al habitatului 92A0.
B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/
Descriere
Nr
Atribut
Codul unic al
91F0
1
tipului de habitat
Statutul de
izolat
2
prezenţă [spaţial]
Statutul de
artificial - prin plantare.
3
prezenţă
[management]
Suprafaţa tipului
20,49 ha
4
de habitat
Perioada de
Octombrie 2017 - Noiembrie 2018
5
colectare a datelor
din teren
Arealul natural al tipului de habitat 91F0 a fost afectat, ireversibil, prin
construirea digurilor de apărare; acesta a fost în general localizat în zona
incintei îndiguite, pe terenuri devenite arabile, situate în afara Sitului. În
Sit, pe mici suprafeţe apar asocieri vegetale cu stejarul pedunculat,
Distribuţia tipului frasin, ulm, dud, în zonele mai înalte ale malului Dunării şi, local, mici
6
de habitat
suprafeţe plantate cu speciile caracteristice tipului de habitat 91F0 –
[descriere]
“Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia, de-a lungul marilor rauri (Ulmenion
minoris)”. Distribuţia actuală a arboretelor caracteristice tipului de
habitat este similară cu cea la data intrării în vigoare a Directivei
Habitate.
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7

8

Distribuţia tipului
de habitat [hartă]

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

1. “Habitatele din România” – N. Doniţă, A. Popescu, PaucaComănescu M., Mihăilescu S. , Biris I., Editura Tehnică Silvică,
Bucureşti, 2005.
2. “Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România”,
coord. Gafta D. & Mountford J.O., Ed. RISOPRINT 2008, editor
M.M. D.D.
3. “Tipuri de pădure din R.P.R.” Pascovschi S., Leandru V., Ed. AgroSilvică de Stat, 1958.
4. “Staţiuni forestiere”, Vol. II, Chirita C., Vlad I., Păunescu C.,
Pătrăşcoiu N., Roşu C., Iancu I., Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti,
1977.
5. “Dendrologie”, Stănescu V., Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1979.
6. “Silvicultură”, Negulescu E.G., Ciumac G., Ed. Agro-Silvica de Stat,
Bucureşti, 1959.
7. Habitats Directive and birds covered by the EEC Birds Directive.
National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 92
pp. – NERI Technical report No. 64.
8. Amenajamentele ocoalelor silvice Corabia, Turnu Magurele, INCDS
“Marin Dracea” Bucureşti – Staţiunea C.D.E.P. Craiova.
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3.1.5. HABITATUL 92A0 – PĂDURI GALERII DE SALCIE ALBĂ ȘI PLOP ALB
A. Date generale ale tipului de habitat
Nr Informaţie/ Atribut
Descriere
Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară
1
habitat
Codul unic al tipului 92A0
2
de habitat
3
Denumire habitat
Păduri galerii de salcie albă şi plop alb
44.6612 Western Pontic white-black poplar galleries
44.6611 Western Pontic white poplar galleries
44.162 Pontic willow galleries
Palaearctic Habitats
4
44.1621 Lower Danube willow galleries
(PalHab)
44.6613 Western Pontic Fraxinus pallisae woods
44.6621 Danube Delta Periploca-poplar-oak-ash galleries
44.6623 Danube Delta Periploca-poplar-oak-ash-alder galleries
R 4405 - Păduri dacice-getice de plop negru (Populus nigra) cu Rubus
caesius
R 4406 - Păduri danubian-panonice de lunca de plop alb (Populus
Habitatele din
alba) cu Rubus caesius
5
România (HdR)
R 4407 - Păduri danubiene de lunca de salcie albă (Salix alba) cu
Rubus caesius
R 4408 - Păduri danubiene de salcie albă (Salix alba) cu Lycopus
exaltatus
Habitatele Natura
92A0 - Salix alba and Populus alba galleries
6
2000
Salicetum albae – fragilis Issler, 1926 em. Soó, 1957
Salicetum albae – fragilis Issler, 1926 em. Soó, 1957
Salicetum albae – fragilis Issler, 1926 em. Soó, 1957
Asociaţii vegetale
7
Salicetum albae – fragilis Issler, 1926 em. Soó, 1957
(AV)
Quercetum robori-pedunculiflorae Simon, 1960
Fraxinetum pallisae (Simon, 1960) Krausch, 1965
Fraxinetum pallisae (Simon, 1960) Krausch, 1965
9211 „Zăvoi de plop negru de productivitate superioară (s)”
9212 „Zăvoi de plop negru de productivitate mijlocie pe locuri înalte
în lunca Dunării (m)”
8
Tipuri de pădure (TP) 9213 „Zăvoi de plop negru de productivitate mijlocie, pe locuri
mijlociu inundabile, în lunca Dunării (m)”
9214 „Zăvoi de plop negru de productivitate inferioară, pe locuri joase
în lunca Dunării (i)”
Pagina 40

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

9

Descrierea generală a
tipului de habitat

9311 „Zăvoi amestecat de plop alb şi negru de productivitate
superioară (s)”
9312 „Zăvoi amestecat de plop alb şi negru de productivitate mijlocie
(m)”
9111 „Zăvoi de plop alb de productivitate superioară (s)”
9112 „Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie (m)”
9113 „Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie pe locuri mijlociu
inundabile în lunca Dunării (m)”
9114 „Zăvoi de plop alb de productivitate inferioară pe locuri
mijlociu inundabile în lunca Dunării (i)”
9115 „Zăvoi de plop alb de productivitate inferioară din luncile apelor
interioare (i)”
9511 „Zăvoi de salcie din luncile apelor interioare (s)”
9512 „Zăvoi de salcie de productivitate superioară pe locuri înalte din
lunca şi Delta Dunării (s)”
9514 „Zăvoi de salcie de productivitate mijlocie pe locuri înalte în
lunca Dunării (m)”
9611 „Zăvoi normal de plop şi salcie (s)”
9612 „Zăvoi de plop ţi salcie din Delta Dunării (s)”
9513 „Zăvoi de salcie de productivitate superioară pe locuri joase din
lunca Dunării (s)”
9515 „Zăvoi de salcie de productivitate mijlocie pe locuri joase în
lunca şi Delta Dunării (m)”
9516 „Zăvoi de salcie de productivitate inferioară pe locuri joase în
lunca Dunării (i)”
9517 “Zăvoi de salcie din luncile apelor interioare (m)”
6344 „Rarişte de stejar şi frasin din hasmace mici (i)”
6345 „Rarişte de stejar, frasin şi plop din hasmace mici (i)”
8412 „Stejăret amestecat de hasmac (i)”
8413 „Rarişte de stejar pedunculat şi brumăriu din hasmace mici (i)”
0412 „Frăsinet de hasmac de productivitate mijlocie (m)”
0413 „Frăsinet de hasmac de productivitate inferioară (i)”
6341 „Şleau de hasmac (i)”
6342 „Şleao-plopiş de hasmac de productivitate mijlocie (m)”
6343 „Şleao-plopiş de hasmac de productivitate inferioară (i)”
9215, 9313, 9613, 9614, s.a.
Păduri de luncă (zăvoaie) din bazinul mediteranean şi cel al Mării
Negre dominate de Salix alba, S. fragilis sau alte specii de salcie
înrudite cu acestea. Păduri de luncă multistratificate mediteraneene şi
central-eurasiatice cu Populus sp., Ulmus sp., Salix sp., Alnus sp.,
Acer sp., Tamarix sp., Quercus robur, Q. pedunculiflora, Fraxinus
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10

Specii caracteristice

11

Fotografii

angustifolia, F. pallisiae, liane. Speciile de plop de talie mare domină
de obicei coronamentul prin înălţimea lor. În zonele mai joase salcia
albă domină biocenoza, formând desişuri de nepătruns denumite
renişuri.
Specii de arbori: salcie albă (Salix alba), salcie plesnitoare (Salix
fragilis), plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra), ulm de
luncă (Ulmus laevis), arbuşti: soc negru (Sambucus nigra), sânger
(Cornus sanguinea), calin (Viburnum opulus), lemn câinesc
(Lygustrum vulgare), măceş (Rosa canina), liane: viâa sălbatică (Vitis
sylvestris), curpen de pădure (Clematis vitalba), specii ierboase:
Rubus caesius, Carex acutiformis, C. riparia,
Eupatorium
hydropiper, Stachys palustris etc.

Aspect al habitatului 92A0 – „Păduri galerii de salcie albă şi plop alb”
în lunca Dunării, foto Antonela Mica
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Aspect al habitatului 92A0 – „Păduri galerii de salcie albă şi plop alb”
în lunca Dunării, foto Antonela Mica
B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Codul unic al tipului 92A0
1
de habitat
larg răspândit
Prezenţa naturală a tipului de habitat în zona studiată a fost larg
răspandită. Datorită modificărilor antropice produse, la o scară mare
de timp (cca. 100 ani) prin: regularizarea cursurilor de apă, îndiguire
- având drept consecinte modificarea condiţiilor staţionale plantarea de plopi euramericani (hibrizi), în prezent habitatul în stare
naturală este întalnit local, pe suprafeţe mai reduse în ansamblul
Statutul de prezenţă
arealului iniţial. Distribuţia actuală a tipului de habitat în Sit este
2
[spaţial]
aproximativ aceeaşi cu cea la data intrării în vigoare a Directivei
Habitate. Condiţiile staţionale modificate antropic prin construirea
digurilor de apărare împotriva inundaţiilor nu mai permit
reconstituirea integrală a habitatului 92A0; refacerea arboretelor
naturale este posibilă doar în situaţiile în care se menţin cerinţele
ecologice ale speciilor din compunerea tipului de habitat faţa de
regimul de aprovizionare cu apă şi perioada de inundare, de stagnare
a apelor din revărsări, viituri.
3
Statutul de prezenţă
Natural, parţial reconstituit
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4
5
6

7

8

[management]
Suprafaţa tipului de
habitat
Perioada de colectare
a datelor din teren
Distribuţia tipului de
habitat [descriere]

961,26 ha
Octombrie 2017 - Noiembrie 2018
Habitatul este răspândit pe cursurile de apă care străbat Situl: fluviul
Dunărea, râul Olt, s.a.

Distribuţia tipului de
habitat [hartă]

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

1. “Habitatele din România” – N. Doniţă, A. Popescu, PaucaComănescu M., Mihăilescu S. , Biris I., Editura Tehnică Silvică,
Bucureşti, 2005.
2. “Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România”,
coord. Gafta D. & Mountford J.O., Ed. RISOPRINT 2008, editor
M.M. D.D.
3. “Tipuri de pădure din R.P.R.” Pascovschi S., Leandru V., Ed.
Agro-Silvică de Stat, 1958.
4. “Staţiuni forestiere”, Vol. II, Chirita C., Vlad I., Păunescu C.,
Pătrăşcoiu N., Roşu C., Iancu I., Ed. Academiei R.S.R.,
Bucureşti, 1977.
5. “Dendrologie”, Stănescu V., Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1979.
6. “Silvicultură”, Negulescu E.G., Ciumac G., Ed. Agro-Silvica de
Stat, Bucureşti, 1959.
7. Habitats Directive and birds covered by the EEC Birds Directive.
National Environmental Research Institute, University of Aarhus.
92 pp. – NERI Technical report No. 64.
8. Amenajamentele ocoalelor silvice Corabia, Turnu Magurele,
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INCDS “Marin Dracea” Bucureşti – Staţiunea C.D.E.P. Craiova.
În cursul analizei efectuată pe teren, cu ocazia inventarierii – cartării habitatelor forestiere,
prin parcurgerea etapelor metodologice specifice, s-a identificat prezenţa unui alt tip de habitat din
clasa 4. Păduri, subclasa 44. Păduri şi tufărişuri de luncă şi de mlaştină, edificat de specia cătină
roşie (cătina de râu) - Tamarix ramosissima (încadrarea pe clase şi subclase de habitate conform
clasificării PALAEARCTIC HABITATS). Tipul de habitat identificat, de interes comunitar, nu
este precizat în Formularul Standard al Sitului: 92D0 Galerii şi tufărişuri de luncă sud-europene
(Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae). Au fost culese date din teren pentru inventarierea
şi cartarea acestuia: prezentate în tabelele A (date generale) şi B (date specifice tipului de habitat în
aria naturală protejată).
3.1.6. HABITATUL 92D0 – GALERII ŞI TUFĂRIŞURI DE LUNCĂ SUD-EUROPENE
(NERIO-TAMARICETEA SI SECURINEGION TINCTORIAE)
A. Date generale ale tipului de habitat
Nr Informaţie/ Atribut
Descriere
Clasificarea tipului de EC - tip de habitat de importanţă comunitară
1
habitat
Codul unic al tipului 92D0
2
de habitat
Galerii şi tufărişuri de luncă sud-europene (Nerio-Tamaricetea şi
3
Denumire habitat
Securinegion tinctoriae)
Palaearctic Habitats
44.8141 Western Pontic tamarisk stands
4
(PalHab)
Habitatele din
R 4422 Tufărişuri danubiene de cătină roşie (Tamarix ramosissima)
5
România (HdR)
Habitatele Natura
92D0 Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and
6
2000
Securinegion tinctoriae)
Asociaţii vegetale
Calamagrostio – Tamaricetum ramosissimae Simon et Dihoru (1962)
7
(AV)
1963.
8
Tipuri de pădure (TP) Nu este cazul.
Fitocenozele tipului de habitat sunt reprezentate de tufărişuri şi galerii
arborescente de cătină roşie situate de-a lungul apelor curgătoare
permanente sau temporare şi din zonele umede ale acestora. Sunt
Descrierea generală a fitocenoze primare, pioniere, edificate de specii eurasiatice, europene
9
tipului de habitat
dar şi numeroase specii cosmopolite şi adventive; sunt mezoterme,
mezo-higrofile, oligotrofe. Habitatul este dispus în general pe fâşii ce
se pot extinde în lungime pe sute de metri, în general nu mai late de
20-50 m, de-a lungul apelor, canalelor.
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10

Specii caracteristice

Stratul arbustiv are o dominanţă majoră a speciei Tamarix
ramosissima (90%), alaturi de care sporadic participă Hippophaë
rhamnoides, Rosa canina, Cornus sanguinea şi uneori specii de
arbori, mai ales Populus alba. Acoperirea stratului creşte de la 50% la
90% şi 100%, odată cu varsta asociaţiei şi cu gradul de folosinţă
antropică a terenului. Cele de vârstă avansată (25-30 ani) pot ajunge la
densităţi mari ce formează desisuri de nepătruns.
Stratul ierburilor este extrem de redus sub desişul arbuştilor, Urtica
dioica fiind cea mai abundent dezvoltată, iar în tufărişurile rare,
acoperirea poate fi de 70 - 80%, cu dominanţă mare a gramineelor –
Cynodon dactylon, Agrostis stolonifera şi Elymus repens. De remarcat
este faptul că pe râurile interioare Calamagrostis epigeios este
totdeauna prezentă, de obicei şi abundentă, dar în lunca Dunării şi în
Delta Dunării specia apare numai uneori şi cu participare redusă în
componenţa stratului ierburilor. Înalţimea stratului ierburilor ajunge
curent la 50 cm, dar unele exemplare se ridică la 1,5 m (Althea
officinalis). Diversitatea stratului ierbos este foarte mare şi variabilă
de la un an la altul; cu excepţia graminelor amintite, se întalnesc
constant, Mentha longifolia, Lappula squarrosa, Solanum dulcamara,
Polygonum aviculare, Stellaria palustris, Althea officinalis.
Specii edificatoare: Tamarix ramosissima.
Specii caracteristice: Tamarix ramosissima, Calamagrostis epigeios.
Alte specii importante: Agrostis stolonifera, Cynodon dactylon,
Potentilla reptans, Calystegia sepium, Trifolium fragiferum, Lotus
tenuis, Melilotus officinalis, Cynanchum acutum, Cornus sanguinea,
Hippophaë rhamnoides, Rhamnus cathartica, Rosa canina, Populus
alba, Elymus repens, Althea officinalis, Mentha longifolia, Solanum
dulcamara, Polygonum aviculare, Stellaria palustris.
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11

Fotografii

92D0 – Galerii şi tufărişuri sud-europene de luncă,
edificate de Tamarix ramosissima, foto Ionut Cucu

92D0 – Galerii şi tufărişuri sud-europene de luncă,
edificate de Tamarix ramosissima, foto Ionut Cucu
B. Date specifice tipului de habitat la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Codul unic al tipului 92D0
1
de habitat
Statutul de prezenţă
izolat
2
[spaţial]
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3
4
5

Statutul de prezenţă
[management]
Suprafaţa tipului de
habitat
Perioada de colectare
a datelor din teren

6

Distribuţia tipului de
habitat [descriere]

7

Distribuţia tipului de
habitat [hartă]

8

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

natural
29,28 ha
Octombie 2017 - Noiembrie 2018
În lunca Oltului, în apropierea zonei de confluenţă a Oltului cu
Dunărea. Exemplare izolate de Tamarix ramosissima pot fi intâlnite,
local, de-a lungul Dunării, însă în zona din vecinatatea pădurii
Lungimi, specia formează asocierea vegetală Calamagrostio –
Tamaricetum ramosissimae, edificată de cătina roşie, pe suprafeţe
relativ compacte, totalizând cca. 30 hectare amplasate de-a lungul
râului Olt.

1. “Habitatele din România” – N. Doniţă, A. Popescu, PaucaComănescu M., Mihăilescu S. , Biris I., Editura Tehnică Silvică,
Bucureşti, 2005.
2. “Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România”,
coord. Gafta D. & Mountford J.O., Ed. RISOPRINT 2008, editor
M.M. D.D.
3. “Tipuri de pădure din R.P.R.” Pascovschi S., Leandru V., Ed.
Agro-Silvică de Stat, 1958.
4. “Staţiuni forestiere”, Vol. II, Chirita C., Vlad I., Păunescu C.,
Pătrăşcoiu N., Roşu C., Iancu I., Ed. Academiei R.S.R.,
Bucureşti, 1977.
5. “Dendrologie”, Stănescu V., Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1979.
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6. “Silvicultură”, Negulescu E.G., Ciumac G., Ed. Agro-Silvica de
Stat, Bucureşti, 1959.
7. Habitats Directive and birds covered by the EEC Birds Directive.
National Environmental Research Institute, University of Aarhus.
92 pp. – NERI Technical report No. 64.
8. Amenajamentele ocoalelor silvice Corabia, Turnu Magurele,
INCDS “Marin Dracea” Bucureşti – Staţiunea C.D.E.P. Craiova.
Hărțile de distribuţie a tipului de habitat
Cod
Parametru
A.1. Localizarea tipului de
habitat sau a grupului de
tipuri
de
habitate
[geometrie]

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.
A.14.

Clasificarea tipurilor de
habitate
Codul tipului de habitat 1
Procent tip de habitat 1
Codul tipului de habitat 2
Procent tip de habitat 2
Codul tipului de habitat 3
Procent tip de habitat 3
Codul tipului de habitat 4
Procent tip de habitat 4
Codul tipului de habitat 5
Procent tip de habitat 5
Codul tipului de habitat 6
Procent tip de habitat 6
Calitatea
datelor
referitoare la tipul de
habitat în locul respectiv

Descriere

EC - tipuri de habitate de importanţă comunitară;
3140
0,017% din suprafața ariei naturale protejate
6440
0,539% din suprafața ariei naturale protejate
91E0*
Nu există suficiente date.
91F0
0,245% din suprafața ariei naturale protejate
92A0
11,508% din suprafața ariei naturale protejate
92D0
0,350% din suprafața ariei naturale protejate
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
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A.16. Confidenţialitate
A.17. Alte detalii

Informaţii publice.
-

4. SPECII DE FLORĂ ȘI FAUNĂ PENTRU CARE A FOST DECLARATĂ ARIA
NATURALĂ PROTEJATĂ
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.
4.1. FLORĂ
4.1.1. SPECIA MARSILEA QADRIFOLIA
Această specie nu face parte din lista speciilor pentru care a fost declarată aria naturală
protejată, însă a fost descoperită în urma cercetărilor noastre și a fost monitorizată pe toată perioada
de desfășurare a proiectului. Fiind o specie de interes comunitar prezentă în anexele 2B și 4B ale
Directivei Consiliului 92/43/EEC (Directiva Habitate) precum și în anexele 3 și 4A a OUG nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare aceasta a fost înclusă în prezentul studiu și recomandăm să fie inclusă și în
Planul de management.
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - Natura 1428
2000
2
Denumirea
Marsilea quadrifolia L. (sinonim Marsilea polycarpa Hook. & Grev.)
ştiințifică
3
Denumirea populară Trifoi cu patru foi, Trifoiaş de baltă
5
Descrierea speciei
Prezintă rizom cu rădăcini fixatoare şi frunze sterile lung-peţiolate, 4foliate, ± natante; foliolele sunt obovat-cuneate, cu margine întreagă,
glabre. Pe pedicelii secundari de la baza peţiolului foliar se formează
sorocarpii, eliptici şi turtiţi lateral, alipit-păroşi, apoi glabri, aşezaţi
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6
7

Perioade critice
Cerinţe de habitat

8

Fotografii

orizontal şi prevăzuţi cu 2 dințişori scurţi.
Seceta prelungită.
Cerinţe faţă de factorii de mediu: Vegetează în lacuri, ape stagnante şi
mlaştini de la şes. Substratul variază de la mâl argilos, cu puţin adaos
de nisip fin, până la pietriş, acoperit pe alocuri cu un strat subţire
argilos. Valoarea pH-ului solului se află în domeniul acid. Specia
preferă în general staţiuni bogat luminate sau semi-umbrite (Goriup,
2008).
Cenologie: Spirodelo-Salvinietum natantis (R 2203), Hydrocharitetum
morsus-ranae (R 2205), Hydrocharition, Nanocyperion (Sanda &
Popescu, 1998).
Habitat Natura 2000: 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de
Magnopotamion sau Hydrocharition.

Habitat în care a fost identificată specia Marsilea quadrifolia, râul Sâi
la intersecția cu DN54, august 2018, foto Paulina Anastasiu
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Specia Marsilea quadrifolia, râul Sâi la intersecția cu DN54, august
2018, foto Paulina Anastasiu

Specia Marsilea quadrifolia - balta Siliștioara, Corabia,
Jud. Olt, foto Violeta Boruz
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie /Atribut Descriere
Marsilea quadrifolia - trifoi cu patru foi
1
Specia
Cod Natura 2000: 1428, Cod EUNIS: 150005, prezentă în anexa 2B
a Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
2
Informaţii specifice În zonele în care a fost identificată aceasta prezintă toate
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speciei

3
4
5
6
7

8

Statutul de prezenţă
[temporal]
Statutul de prezenţă
[spaţial]
Statutul de prezenţă
[management]
Abundenţă
Perioada de
colectare a datelor
din teren

Distribuţia speciei
[interpretare]

caracteristicile speciei, incluisv biologice și ecologice. În luna august
a fost observată formarea sorocarpilor. La începutul lunii octombrie,
zonele mai elevate erau foarte uscate în urma secetei prelungite din
vară, iar indivizii de Marsilea quadrifolia complet uscați.
rezidentă
izolată
nativă
rară în sit, abundentă local
aprilie 2018 – octombrie 2018

În canalul şi balta Siliştioara, aflate la sud de Corabia, pe o suprafaţă
de circa 2 ha. Marsilea quadrifolia este însoţită aici de Spirodella
polyrrhiza, Potamogeton natans, Ceratophyllum demersum, dar şi de
specia invazivă Elodea nuttalii. Pe marginea canalului şi bălţii
speciile însoţitoare notate au fost: Cyperus serotinus, Butomus
umbellatus, Alisma plantago-aquatica, Typha latifolia, Eleocharis
palustris, Bidens cernua, Bidens frondosus, Nasturtium officinale,
Ranunculus sceleratus, Veronica anagalis-aquatica, Scutellaria
galericulata, Lythrum salicaria.
La podul Sâi, aflat la vest de localitatea Turnu Măgurele, a fost
identificată o populaţie redusă, pe o suprafaţă de aproximativ 50 mp.
Speciile însoţitoare de aici sunt Spirodella polyrrhiza, Salvinia
natans, Hydrocharis morsus-ranae, Alisma plantago-aquatica.
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9

10

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

Nici o sursă bibliografică cunoscută nu indică prezenţa speciei
Marsilea quadrifolia din zona Turnu Măgurele – Corabia. Prin
urmare, aceasta este prima raportare din zonă şi din aria naturală
protejată ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele.
Conform
site-ului
Agenţiei
Europene
de
Mediu
(https://eunis.eea.europa.eu/species/150005), Marsilea quadrifolia se
află pe malul opus al Dunării (Bulgaria), la sud de Turnu Măgurele,
în situl Persina. Pentru acest sit, starea de conservare a speciei este
apreciată ca fiind nefavorabilă - rea.

C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
1428 - Marsilea quadrifolia
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
speciei în aria
naturală protejată
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Mărimea
populaţiei speciei
în locul respectiv

A.6

A.7
A.8
A.9

În canalul şi balta Siliştioara, aflate la sud-est de Corabia, pe o
suprafaţă de circa 3,5 ha.
Marsilea quadrifolia este o plantă care prezintă în sol rizomi foarte
lungi, de până la 1 m, de pe care se formează frunze a căror lamină
plutește la suprafața apei. Astfel, este imposibil de stabilit numărul
de indivizi. Suprafața de apă acoperită de frunze poate fi însă un
indicator bun pentru mărimea populației. Suprafaţa ocupată de
specie este de aproximativ 3,5 ha.
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
medie
speciei
Confidenţialitate
Informaţii publice.
Alte detalii
-

4.2. NEVERTEBRATE
4.2.1. SPECIA THEODOXUS TRANSVERSALIS
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Atribut
1
Cod Specie - Natura 4064

Descriere
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2
3
5

2000
Denumirea
ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

Theodoxus transversalis (Pfeiffer, 1828)
melcul acvatic dungat
Cochilie mică, semielipsoidală, cu spiră foarte mică, cenuşie sau
galben-cenuşie, pereţi groşi, cu trei (rar patru) benzi spirale întunecate,
evidente. Dimensiuni medii: cca. 6 mm înălțime și 8 mm lățime.
Apertura larg eliptică, opercul galben murdar până la roşcat cu margini
şi nucleu roşu sau ruginiu, dar există variații mari de colorație. O larg
răspândită eroare în literatura noastră a fost ignorarea caracterelor
taxonomice reprezentate de formaţiunile de pe opercul: Grossu
aminteşte în sistematica din 1986 de existenţa unei apofize. De fapt sunt
două formaţiuni, pe care, în tradiţia şcolii germane (Fechter şi Falkner,
1990; Glöer, 2002, 2015), le vom numi "coastă" (cea mai lungă) şi
"apofiză" (cea scurtă). Ignorarea acestor caractere a condus, fără
îndoială, la multe erori de determinare a exemplarelor de Theodoxus
colectate din România. La T. transversalis apofiza este foarte puternică
şi învârtită în spirală (caracter distinctiv). Specia poate fi confundată
uşor cu alte specii ale genului, dacă se consideră numai morfologia,
culoarea şi bandaţia cochiliei. Se deosebeşte de alte specii ale genului,
astfel: la Theodoxus fluviatilis desenul de pe cochilie este în formă de
reţea şi ochiuri pe fundal deschis, operculul are numai coastă (lipseşte
apofiza); Theodoxus danubialis prezintă linii în zig-zag transversale pe
cochilie, iar pe operculul galben deschis apofiza este mică, ca o plăcuţă
dreaptă, amplasată într-o mică adâncitură (caracter distinctiv şi pentru
formele melanice, tipice pentru populaţiile din estul Europei, care au
creat multe confuzii în literatură şi colecţii). Apofiza puternică şi
spralată la T. transversalis este un caracter taxonomic mult mai cert
decât cele ale cochiliei, deoarece acestea pot fi uşor camuflate prin
coloraţie sau şterse prin mecanisme fizico-chimice.
Este o specie acvatică, dulcicolă, extrem de sensibilă la reducerea
oxigenului şi la schimbarea condiţiilor de calitate ale apei şi
sedimentelor. Chiar dacă melcii pot trăi și în zone cu substrat fin, vor
prefera acele habitate unde au și pietre sau substrat dur, deoarece
acestea ajută animalele în procesul de strivire mecanică a hranei (în
mod special a diatomeelor). Deoarece T. transversalis trăiește frecvent
sub pietre, identificarea acestuia se face mai ales în perioade cu ape
scăzute, când cercetătorul poate ajunge direct la habitatul specific
(sfârșitul verii, începutul toamnei).
Sexe separate, ovipare, ouăle sunt depuse în capsule care conțin
fiecare câte 30-70 (după unele surse până la 150) de ouă, care sunt
Pagina 56

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

6
7

Perioade critice
Cerinţe de habitat

8

Fotografii

atașate de substrat sau foarte frecvent pe cochiliile altor melci
conspecifici. Din aceste motive speciile genului nu se pot dispersa
decât greu și răspândirea, respectiv ocuparea de noi habitate, sau
refacerea populațiilor după perturbarea acestora, sunt dificile și se
realizează încet. Dintre ouăle incluse într-o capsulă, numai unul singur
se va dezvolta într-un juvenil supraviețuitor, celelalte servesc ca sursă
de hrană pentru acesta. Perioada de reproducere este primăvara-vara
până la începutul toamnei, perioada de incubație a ouălor cca. o lună
(la temperaturi mai scăzute perioada se poate dubla), pot trăi 2-3 ani.
Aprilie - Septembrie
Este o specie reo-oxifilă, trăieşte în ape curgătoare, curate şi, mai rar,
în lacuri, bălţi sau fluvii, pe substrat pietros, nisipos sau mâlos
(frecvent sub pietrele din albie), în zone cu viteză de curgere mai
redusă, dar în toate cazurile în ape bine oxigenate. Preferă zone cu
substrat dur și se întâlnește sub pietre sau alte materiale. Animale
microfage, colectoare-adunătoare, raclează suprafețe dure și se hrănesc
cu perifiton, biotecton, dar nu și cu alge verzi (nu au enzime
celulolitice), preferând diatomeele.

Exemplare de Theodoxus transversalis din Muzeul de Istorie Naturală
din Sibiu, colecția Societății Naturaliștilor din Transilvania, mai precis
colecția E.A. Bielz. Exemplarele din imagine au fost colectate din râul
Olt, la Făgăraș, în secolul al XIX-lea, foto Ioan Sârbu
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(Aceeași sursă: colecția Bielz, Sibiu, sec. XIX) individ cu opercul și
detalii de operculi. Se va remarca apofiza spiralată, răsucită ca un
tirbușon, puternică, de sub coastă, caracter distinctiv
foarte important, foto Ioan Sîrbu

Exemplar de T. transversalis colectat viu în septembrie 2018 din
Dunăre, SCI Corabia -Turnu Măgurele - habitus, opercul și
detaliu, foto Ioan Sîrbu
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Theodoxus transversalis – melcul acvatic dungat
1
Specia
Cod Natura 2000: 4064, Cod EUNIS: 17374.
2
Informaţii specifice
Specia a fost identificată doar în două locuri din Dunăre, SCI CorabiaPagina 58
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speciei

3
4

Statutul de prezenţă
[temporal]
Statutul de prezenţă
[spaţial]

5

Statutul de prezenţă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada de
colectare a datelor
din teren

Turnu Măgurele, prin dragaj din barcă (aruncarea și recuperarea drăgii
târâtoare din albia fluviului), la cca. 20-40 m de mal, în luna
septembrie 2019. În ambele cazuri, exemplarele au fost colectate din
zone, respectiv sectoare sau tronsoane, atipice pentru fluviu în zona de
referință, cu curgere rapidă, turbulentă, a apei, din cauza unor
amenajări și construcții, condiții caracterizate prin maluri artificiale cu
bolovani și stabilopozi, precum și albie în care erau amplasați
bolovani alohtoni. Este vorba de sectoare din dreptul chesonului situat
amonte de Turnu Măgurele și o gură veche de captare/deversare a
apelor Dunării în scopul irigațiilor în agricultură, la extremitatea estică
a sitului, în dreptul localității Traian. T. transversalis fiind o specie
reo-oxifilă și litofilă, ampasarea acestui substrat artifical a reprezentat
aducerea în peisajul autohton a condițiilor specifice de habitat, care au
favorizat colonizarea, hrănirea și menținerea speciei. De asemenea
faptul că apa curge accelerat și turbulent peste acest substrat,
completează constelația de factori de habitat propice pentru viața
speciei de referință. În aceste cazuri putem spune că zonele cu maluri
și albii bolovănoase, gen chesoane sau capturi de ape, reprezintă o
formă pozitivă de impact antropic. Menținerea acestor elemente în
peisaj este benefică sau chiar obligatorie pentru specia în cauză.
Amplasarea capturilor și raritatea lor explică și faptul că numai
sporadic și rar se întrunesc condițiile necesare pentru supraviețuirea
acestei specii în zona de referință și, prin extrapolare, probabil în toată
Dunărea inferioară.
rezident
marginală
nativă, dar cu o mențiune: din datele și dovezile de care dispunem,
specia a dispărut în sec. XX din cursul inferior al Dunării, iar după
reducerea poluării industriale și a altor presiuni antropogene, a revenit
și a recolonizat Dunărea, proces încet, treptat și discontinuu, care
foarte probabil are ca sursă populații din râuri de pe teritoriul
Bulgariei. Fiind un proces lent, actual este sporadică și foarte rară,
deoarece numai treptat își va reface, probabil parțial, răspândirea
originară de-a lungul fluviului.
foarte rară (sporadică)
Aprilie – Septembrie 2018
Notă: Au fost colectate câteva sute de probe din peste 150 de stații, de
pe toată suprafața ariilor de referință, dar numai în două zone cu
maluri artificiale (sectoare ale Dunării, în dreptul unor maluri întărite,
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8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

cu bolovani în albie) a fost găsită în luna septembrie această specie.
Probabil specia este la începutul perioadei de recolonizare, ca urmare
a reducerii poluării și a altor impacturi antropice, în ultimele decenii,
fapt care explică parțial raritarea speciei. Faptul că este o specie
reofilă, oxifilă, litofilă (predominant) nu sunt caracteristici ecologice
care să o favorizeze aici, deoarece aceste condiții se întâlnesc rar în
cursul inferior al Dunării și în mod deosebit în SCI Corabia -Turnu
Măgurele. Aici Dunărea curge de obicei lent, lentic, substratul este
nisipos, ocazional lutos-argilos, ceea ce formează condiții care nu sunt
printre cele preferate de către gastropodul în cauză. Faptul că a fost
găsită specia în dreptul unui cheson, respectiv al unei capturi, cu
maluri bolovănoase, artificiale, cu albie modificată prin amplasarea de
bolovani, cu curgere rapidă și turbulentă, sunt argumente în sensul
celor afirmate anterior. Aceste construcții sunt rare și de obicei
nefuncționale, abandonate. Cu atât mai mult recomandăm menținerea
lor în peisaj, deoarece rup monotonia condițiilor oferite de fluviu în
zonă și ridică diversitatea condițiilor de microhabitat, ceea ce se
răsfrânge asupra menținerii unei biodiversități sporite, a speciei în
cauză inclusiv. Este un caz tipic de impact antropic pozitiv care merită
menținut și încurajat.
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C. Harta de distribuție a speciei ca punct
Cod
Parametru
Descriere
B.1.
Specia
4064 - Theodoxus transversalis
B.2.
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
Notă: Reiterăm că datele sunt puține din cauza faptului că specia
naturală protejată
este în curs de recolonizare a apelor noastre după reducerea poluării
industriale. Dacă indivizii care au apărut, probabil aduși de ape din
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Bulgaria, trăiesc și se reproduc în apele noastre sau numai
supraviețuiesc, este o problemă care așteaptă un răspuns în viitor.
Este o specie cu sexe separate și necesită densități mai mari ca să se
reproducă cu succes, ceea ce deocmadată nu credem să fie cazul.
B.3.

Localizarea speciei
[geometrie]

B.4.

Suprafaţa habitatului
grupului de indivizi
Localizarea speciei
[descriere]

B.5.

B.6.

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

B.7.

Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate
Alte detalii

B.8.
B.9.
B.10.

1 – 10 ha
În dreptul chesonului din amonte de Turnu Măgurele și în dreptul
malului artificial întărit cu stabilopozi și bolovani din dreptul
capturii de apă de la Traian/Seaca, la extremitatea estică a parcului.
Nu ne putem pronunța în prezent deoarece specia este în plin proces
de recolonizare a vechilor habitate din care a dispărut ca urmare a
poluării și este încă extrem de rară. Credem că sunt între 2 și 10
sectoare scurte (sub 100 -300 m fiecare) ale Dunării unde această
specie are condiții prielnice de habitat și unde se poate dezvolta,
prin urmare tot atâtea colonii posibile.
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor
obţinute prin măsurători parţiale

Scăzută.
Informaţii confidenţiale
Confidențialitatea recomandată anterior se referă la faptul că ar fi
bine să nu se popularizeze prea mult prezența și raritatea acestei
specii, pentru ca să nu înceapă o căutare și colectare masivă de către
naturaliști și/sau colecționari pentru diverse scopuri. Menționăm că
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deoarece habitatele specifice sunt rare și datorită faptului că specia
este probabil în proces de recolonizare, sectoarele sau zonele în care
sunt albii artificiale, maluri cu bolovani etc. ar trebui lăsate ca atare
și chiar reconstruite dacă va fi cazul. Aceste impacturi pozitive
măresc diversitatea condițiilor de habitat și se reflectă într-un succes
mai mare de recolonizare și menținere a speciei în cauză, ca și a
altor viețuitoare litofile, reofile.
4.2.2. SPECIA UNIO CRASSUS
Această specie nu face parte din lista speciilor pentru care a fost declarată aria naturală
protejată, însă a fost descoperită în urma cercetărilor noastre și a fost monitorizată pe toată perioada
de desfășurare a proiectului. Fiind o specie de interes comunitar prezentă în anexele 2A și 4A ale
Directivei Consiliului 92/43/EEC (Directiva Habitate) precum și în anexa 3 a OUG nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare, aceasta a fost înclusă în prezentul studiu și recomandăm să fie inclusă și în
Planul de management.
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - Natura 1032
2000
2
Denumirea
Unio crassus (Philipsson, 1788)
ştiințifică
3
Denumirea populară scoica mică de râu
4
Descrierea speciei
Valve eliptice sau trunchiat-ovale, de obicei cu lungimea mai mică
decât dublul înălţimii, cu pereţi groşi, culoare variabilă de la verdebruniu deschis cu raze radiare până la maro-închis spre negru. Regiunea
anterioară bine rotunjită, largă şi scurtă. Partea posterioară adesea
dilatată, alungită, cu un rostrum obtuz şi subtruncat. Marginile
superioară şi inferioară în general paralele; marginea inferioară dreaptă
sau subrectilinie în zona mediană. Marginea posterioară şi liniile de
creştere sunt uniform şi paralel curbate. Umbonele relativ evident,
proiectat puţin peste marginea superioară; ocazional nu iese deloc în
evidenţă, fiind frecvent erodat prin mecanisme fizico-chimice. Unele
forme ecologice pot fi reniforme, ovoide, mai mult sau mai puţin
dilatate. Dimensiuni variabile: lungimi între 30-70 mm, înălţimi
cuprinse între 20-40 mm, lăţimi de 20-35 mm. Dinţii cardinali sunt
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6

Perioade critice

puternic dezvoltaţi, groşi, subconici, denticulaţi, cel posterior de pe
valva stângă foarte dezvoltat, triunghiular, iar cel anterior de pe aceeaşi
valvă este mai subţire, crenelat, cu suprafaţa uşor înclinată. Pe valva
dreaptă, înainte de dintele cardinal interior se găseşte o gropiţă largă,
adâncă, lângă care se găseşte un alt dinte cardinal mai alungit dar redus.
Lamele laterale ridicate, curbate în sus şi ascuţite. Impresiile muşchilor
aductori bine marcate şi profunde, ca nişte gropiţe în interiorul valvelor.
Longevitatea variază între 10 și 75 de ani, depinzând de o serie de
condiții ale mediului. Este o specie cu sexe separate, sex ratio fiind de
obicei de aproximativ 1:1 cu o ușoară predominare a femelelor.
Reproducerea se realizează primăvara și vara (aprilie - început de
august). Ouăle de culoare orange, în număr de câteva mii (până la
16.000) sunt depozitate pe branhiile externe ale scoicilor, unde sunt
fertilizate (sperma este absorbită odată cu apa prin sifonul inhalant) și se
dezvoltă. Larvele (glochidiile) sunt eliminate și acestea plutesc ca
plancton până întâlnesc un pește, de care se atașează și pe care se
închistează (de obicei pe operculi sau pe înotătoare), chistul fiind format
de țesuturile peștelui care îmbracă și protejează glochidia. Procesul de
ectoparazitare este temporar și obligatoriu, dar nu produce daune
peștilor; s-a constatat că are un efect secundar probiotic, în sensul
stimulării sistemului imunitar al gazdelor. Producerea și eliminarea
glochidiilor se realizează de câteva ori (maxim de 5 ori) într-un sezon
de reproducere. Glochidiile sunt eliminate odată cu apa uzată prin
sifonul exhalant. Stadiul parazitar al larvelor durează cca. 3-4
săptămâni, după care juvenilii încă nedezvoltați complet, lungi de cca
300 μm, se detașează de pești, cad pe substrat și se îngroapă în
sedimente. Când ajung la maturitate (după 2-5 ani) se târăsc spre
suprafața sedimentelor. De obicei bivalvele adulte pot fi detectate
(tactil, mai rar vizual) în straturile superficiale ale sedimentelor de lângă
maluri, fiind îngropate și numai partea posterioară cu sifoanele se află
deasupra sedimentelor. Este o specie preferențial reofilă, oxifilă, cu
valențe ecologice destul de largi, dar sensibilă la poluare și degradarea
habitatelor. Preferă cursurile râurilor și a pâraielor de podiș, ocazional
(și mai rară) în zonele de șes, dar poate fi găsită și în fluvii, de exemplu
în Dunăre, dar aici cu densități foarte reduse. Densitatea și structura
spațială sunt extrem de variabile. Densități de sute de exemplare pe
metru pătrat sunt uneori constatate în apele noastre. Agregările depind
de oferta de habitate specifice și de condițiile de mediu, cantitatea,
debitul, permanența și calitatea apei și a sedimentelor, panta și curenții,
resurse trofice și de gazde (pești) pentru larvele acestora (glochidii).
Aprilie - Septembrie
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7

Cerinţe de habitat

8

Fotografii

În România populează pâraie şi râuri, mai rar fluvii, fiind mai frecventă
în apele din sectorul colinar şi de podiş, mai rară în râurile de câmpie.
Este o specie relativ pretenţioasă sub aspectul condiţiilor de calitate a
apei, necesitând ape curgătoare, bine oxigenate şi sedimente curate;
substrat nisipos sau moderat mâlos (fără conţinut exagerat de materie
organică), cu salinitate redusă. Aceste viețuitoare preferă sedimente
stabile în apropierea malurilor. Sedimentele preferate sunt cele de nisip,
adesea amestecate cu pietriș dar și cu mâl, ocazional o găsim și în
structuri lutoase, argiloase, mâloase, printre pietre mari. Specia se
hrănește prin filtrarea apei, dar o parte din nutrienți sunt preluați și din
substrat. Hrana constă mai ales din bacterii, zooplancton, alge
unicelulare și detritus vegetal.

Exemplar de Unio crassus colectat din Dunăre, în dreptul localității
Orlea Nouă, iunie, 2018, foto Ioan Sîrbu

Unio crassus, habitus, foto Ioan Sîrbu
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Unio crassus - scoica mică de râu
1
Specia
Cod Natura 2000: 1032, Cod EUNIS: 361, prezentă în anexele 2A și
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2

3
4
5
6
7

8

Informaţii specifice
speciei
Statutul de prezenţă
[temporal]
Statutul de prezenţă
[spaţial]
Statutul de prezenţă
[management]
Abundenţă
Perioada de
colectare a datelor
din teren

Distribuţia speciei
[interpretare]

4A a Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
Este o specie foarte rară în Dunăre; din cele peste 150 de stații de
eșantionare a fost identificată în numai 6 dintre acestea, prin mai
puțin de 10 indivizi. Prezența ei indică o calitate semnificativ de
bună a apei și a sedimentelor, fiind un excelent bioindicator al stării
mediului.
rezident
larg răspândită
nativă
foarte rară
Aprilie – Septembrie 2018

Au fost identificați indivizi izolați, sporadici, printre sutele de scoci
aparținând altor specii (Unio tumidus, Unio pictorum, Sinanodonta
woodiana etc.), numai din zone cu curgere activă a apei, în
sedimente cu granulație fină spre medie, în apropiere de maluri.
Condițiile oferite de fluviu sunt departe de optimumul ecologic al
acestei specii, dar prezența ei este un motiv de încredere în
capacitatea Dunării de epurare naturală și de redresare ecologică.
Considerăm că până nu demult era dispărută din Dunăre, ca urmare a
poluării industriale și a modificării habitatelor din a doua jumătate a
secolului XX, iar acum este o etapă a recolonizării vechii arii din
diverse surse, reprezentate probabil de afluenți de pe teritoriul
Bulgariei, posibil și al României. Și acesta este un aspect de care
trebuie să se țină seama în monitorizarea și managementul viitor al
zonei și al speciilor; faptul că asistăm la o etapă timpurie de
recolonizare, fapt care explică printre altele raritatea actuală a
speciei. Recomandăm acest taxon ca unul dintre elementele de bază
în biomonitoringul calității mediului.
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Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii
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C. Harta de distribuție a speciei ca punct
Cod
Parametru
Descriere
B.1.
Specia
1032 – Unio crassus
B.2.
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
B.3.
Localizarea speciei
[geometrie]

B.4.
B.5.

B.6.

B.7.

B.8.
B.9.
B.10.

Suprafaţa habitatului
grupului de indivizi
Localizarea speciei
[descriere]

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate
Alte detalii

2-20 ha.
Din sedimente nisipoase ale Dunării sau brațelor acesteia, în
apropierea malurilor, în dreptul localității Orlea, la extremitatea
vestică a sitului, în amonte de Corabia, malul Insulei Ostrovul Mare
(sau Verde) în dreptul localității Islaz, în zona Seaca-Traian la
extremitatea estică a sitului.
Clasa 6: 5.000 – 10.000 indivizi

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

Scăzută
Informaţii confidenţiale
În programul viitor de management și de monitorizare, persoanele
care vor fi implicate trebuie să învețe să recunoască această specie și
să evite confuziile care s-au făcut și se fac în continuare în țara
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noastră, mai ales cu celelalte două specii ale genului Unio, care sunt
prezente și ele în sit.
4.2.3. SPECIA HELIX POMATIA
Această specie nu face parte din lista speciilor pentru care a fost declarată aria naturală
protejată, însă a fost descoperită în urma cercetărilor noastre și a fost monitorizată pe toată perioada
de desfășurare a proiectului. Fiind o specie de interes comunitar prezentă în anexa 5A ale Directivei
Consiliului 92/43/EEC (Directiva Habitate) precum și în anexa 5A a OUG nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare, aceasta a fost înclusă în prezentul studiu și recomandăm să fie inclusă și în Planul de
management.
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - Natura 1026
2000
2
Denumirea
Helix pomatia (Linnaeus, 1758)
ştiințifică
3
Denumirea populară Melcul de livadă
4
Descrierea speciei
Cochilie globuloasă, cu vârful conic, bont, rezistentă, opacă, de
dimensiuni mari (înălţime = 30-45 mm, diametru mare = 30 - 50
mm), regulat şi des striat-costată, adesea cu vagi linii spirale. Culoare
alb-crem, alb-brună, galben-brună până la brun deschis, frecvent cu 45 benzi brun închis sau violet-brune, deseori slab distincte şi frecvent
unite între ele, cea dinspre ombilic frecvent foarte îngustă. Prezintă
4,5-6 anfracte, care cresc repede, bine curbate, cu marginile albe,
puternic răsfrânte, ombilic îngust, parţial acoperit de răsfrângerea
marginii columelare. Apertura mare, rotundă, puţin oblică, mai înaltă
decât lată. Peristom uşor evazat, bont, întărit intern cu o buză difuză,
albă sau roşcată.
Specia preferă zone cu umiditate ridicată și vegetație mai înaltă,
păduri, zăvoaie, livezi, tufărișuri, grădini etc. Această specie se poate
identifica şi monitoriza în special primăvara, în lunile aprilie - mai
(eventual până la început de iunie), fiind mult mai dificil de găsit vara
sau alte sezoane, din cauza faptului că, în funcţie de condiţiile
meteorologice, intră în estivaţie, respectiv iarna, în hibernare. Juvenilii
eclozează în timpul primăverii şi cresc foarte accelerat în primul an.
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5

Perioade critice

Stadiul de adult reproducător se atinge după 2-5 ani, în funcţie de
condiţiile climatice şi de disponibilitatea hranei. Vârsta lor se poate
preciza după striurile de iarnă, evidente din cauza corelaţiei acestora
cu construirea în fiecare an, înaintea sezonului hiemal, a unui septum
calcaros, care sigiliează animalul în interiorul cochiliei, unde va
petrece iarna în stare de hibernare. Longevitatea maximă documentată
până în prezent este de 35 de ani, dar majoritatea nu trăiesc mai mult
de 20 de ani. Formele gigantice (diametre de peste 60 mm) care apar
ocazional, se datorează castrării parazitare, care împiedică dezvoltarea
şi maturizarea organelor şi a glandelor reproducătoare, astfel încât
exemplarele vor avea o creştere continuă. Pregătirea pentru hibernare
se face încă din luna august, când începe sinteza de carbonat de calciu,
din care se va forma septul. Locurile de hibernare sunt căutate şi alese,
adesea în comun, de mai mulţi indivizi, iar substratul acestor
adăposturi este frecvent acoperit cu septuri vechi. După îngropare
melcii se poziţionează cu apertura în sus, iar capacul, produs de glande
din manta, sub forma unui lichid dens şi vâscos, se întăreşte treptat şi
devine rigid. Reproducerea începe la câteva săptămâni după ieşirea din
hibernare, care este reglată la rândul ei de temperatură, umiditate şi de
creşterea duratei zilei. Aceste gastropode sunt hermafrodite,
împerecherea desfăşurându-se prin schimb simultan de elemente
sexuale, care este precedată de preludiu ce poate dura câteva ore, timp
în care partenerii îşi lipesc strâns tălpile piciorului şi se poziţionează
pe verticală. Emiterea săgeţilor constituie punctul culminant al
preludiului, la puţină vreme înainte de schimbul de material sexual.
După împerechere, la câteva zile sau săptămâni, melcii sapă o groapă
de depunere a pontei, cu ajutorul piciorului care este folosit ca o bandă
rulantă, activitate care poate dura câteva zile. Aceste adăposturi pentru
ouă sunt căutate din timp şi sunt preferate locurile deja utilizate în alţi
ani. În cavitatea de cca. 4 cm adâncime sunt depuse ulterior 40 - 80 de
ouă sferice (diametru 5,5 - 6,5 mm), albicioase, cu suprafaţă moalepieloasă, calcaroasă. De obicei un individ depune un singur grup de
ouă într-un sezon de reproducere şi un adăpost. Dezvoltarea durează,
în funcţie de umiditate şi temperatură, 3-4 săptămâni. După eclozare
juvenilii mai rămân în adăpost până la 10 zile, părăsindu-l în condiţii
meteorologice optime (după o ploaie). Prima masă a juvenililor o
constituie coaja şi resturile ouălor din care au eclozat, după care se
caţără în cel mai scurt timp, cât mai sus cu putinţă, pe tulpinile
plantelor şi trunchiurile arborilor, acesta fiind probabil un
comportament de evitare a prădătorilor din edafon
Mai - Septembrie
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6

Cerinţe de habitat

7

Fotografii

Trăiește în zăvoaie, vegetație înaltă ruderală și segetală, păduri
luminoase şi umede, poieni, habitate deschise, grădini, livezi, vii,
tufărişuri, în mod special de-a lungul apelor şi în zone cu substrat
calcaros. Preferă zone cu umiditate ridicată şi temperaturi mai scăzute,
soluri afânate pentru a depune ponta, dar şi pentru a se îngropa pentru
estivaţie sau hibernare, acoperite de vegetaţie. Evită zone aride,
expuse la lumină directă, cu vegetaţie scundă sau absentă. Sunt
animale predominant fitofage, deși pot prezenta o dietă variată. Acești
melci sunt consumați în multe țări (70% din comerțul mondial ajunge
în Franța), colectarea și comercializarea lor în România fiind o
ocupație încă relativ puțin sau marginal dezvoltată dar în creștere.
Alături de degradarea habitatelor, a tăierii zăvoaielor, și colectarea în
scop comercial este o amenințare pentru această specie.

Exemplar de Helix pomatia identificat la sud-vest de localitatea Islaz,
mai, 2018, foto Ioan Sîrbu
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Helix pomatia – melcul de livadă
1
Specia
Cod Natura 2000: 1026, Cod EUNIS: 174, prezentă în anexa 5A a
Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
Multe cochilii goale sunt aduse de apele mari ale Dunării și ale
afluenților (Olt, Sâi) și sunt depuse de-a lungul malurilor și în
Informaţii specifice
zăvoaiele inundate periodice, dar întâlnim frecvent și indivizi vii,
2
speciei
mai ales în jurul localităților din ariile de referință. Livezile,
grădinile, vegetația înaltă din apropierea digurilor Dunării, dar și
depozitele de gunoaie împrăștiate peste tot sunt propice pentru
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3
4
5
6
7

Statutul de prezenţă
[temporal]
Statutul de prezenţă
[spaţial]
Statutul de prezenţă
[management]
Abundenţă
Perioada de
colectare a datelor
din teren

8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

dezvoltarea acestei specii.
rezident
larg răspândită
nativă
comună
Aprilie – septembrie 2018

Nu este foarte comună în toate zonele ci mai ales în sau în jurul
localităților, în grădini și livezi, parcuri din Corabia și TurnuMăgurele, în zonele industriale abandonate la vest de Corabia, sub
diguri, în vegetația înaltă ruderală, în vegetația segetală, pe
grămezile de deșeuri ogranice menajere etc.

1. Bielz, E.A., 1867 - Fauna der Land- und Süsswasser-Mollusken
Siebenbürgens. Zweite Aufl., Comissions-Verlag v. Filtsch,
Hermannstadt.
2. Bielz, M., 1851 – Verzeichniss der Land- und SüsswasserMollusken Siebenbürgens. Verh. Mitt. Siebenb. Nat.,
Hermannstadt, 2: 17 – 19.
3. Clessin, S., 1887 - Die Molluskenfauna Oesterreich - Ungarns und
der Schweiz. II Theil, Nürnberg, Verlag von Bauer und Raspe.
4. Falkner, G., Bank, R.A., Proschwitz, T., 2001 – Check-list of the
non-marine Molluscan species group taxa of the States of
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Northern, Atlantic and Central Europe (CLECOM I). Heldia, 4: 1
– 76.
5. Grossu A. V., 1983 – Gastropoda Romaniae. Vol. 4: Pulmonata,
Ord. Stylommatophora: Suprafam. Arionacea, Zonitacea,
Ariophantacea si Helicacea. Edit. Litera, Bucuresti : 1-534
6. Grossu, A.V., 1993 - The catalogue of the moluscs from Romania.
Trav. Mus. Hist. nat. . "Grigore Antipa", 33, Bucureşti: 291 - 366.
7. Popa, O.P., 2005 - Contributions to the knowledge of hte mollusks
from the Romanian sector of the Danube between Calafat and
Olteniţa. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle
"Grigore Antipa", Bucharest, XLVIII: 7 - 19.
8. Soós, L., 1943 - A Kárpát-medence Molluska faunája. Magyar
Tudományos Akadémia, Budapest.
9. Sturm, C.F., Pearce T.A.,Valdés. E. (Eds.), 2006 - The Mollusks:
A Guide to Their Study, Collection, and Preservation. American
Malacological Society.
10. Welter-Schultes, F., 2012 - European non-marine molluscs, a
guide for species identification. Planet Poster Editions,
Göttingen.
Platforme electronice consultate:
* *, 2007, Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal for a
first set of indicators to monitor progress in Europe. European
Environmental Agency, EEA, Technical Report 11/2007,
Copenhagen. http://www.eea.europa.eu/
http://www.cabi.org
http://www.iucnredlist.org/
C. Harta de distribuție a speciei ca punct
Cod
Parametru
Descriere
B.1.
Specia
1026 – Helix pomatia
B.2.
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
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B.3.

Localizarea speciei
[geometrie]

B.4.

Suprafaţa habitatului
grupului de indivizi
Localizarea speciei
[descriere]

B.5.

B.6.

B.7.

B.8.
B.9.
B.10.

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate
Alte detalii

50 – 200 ha
În interiorul și în jurul principalelor localități, mai rar și între
acestea (Corabia, Gârcov, Turnu Măgurele, de-a lungul digurilor
Dunării etc.)
Clasa 7: 10.000 – 50.000 indivizi

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

Medie
Informaţii publice.
Recomandăm interzicerea colectării și comercializării acestei specii
de pe teritoriul ariilor ocrotite, precum și monitorizarea acesteia în
viitor. O practică larg răspândită este arderea vegetației pe zone
zone întinse, dar și a gunoaielor care se depozitează peste tot între
localități, mai ales sate și comune: acestea sunt surse de pericol nu
numai pentru specia în cauză, dar și pentru toate comunitățile
terestre, pentru sănătatea umană inclusiv. Acest obicei (aruncarea și
incendierea deșeurilor de toate felurile la marginea satelor) ar trebui
controlat, iar oamenii instruiți și educați.
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4.2.4. SPECIA PSEUDANODONTA COMPLANATA
Și această specie nu face parte din lista speciilor pentru care a fost declarată aria naturală
protejată, însă a fost descoperită în urma cercetărilor noastre și a fost monitorizată pe toată perioada
de desfășurare a proiectului. Nu este o specie de interes comunitar întrucât nu se regăsește în
anexele Directivei Consiliului 92/43/EEC (Directiva Habitate), însă este o specie de interes național
întrucât se regăsește în anexa 4B a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare și recomandăm ca aceasta și
această specie să fie inclusă și în Planul de management.
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - Natura Nu există.
2000
2
Denumirea
Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835)
ştiințifică
3
Denumirea populară 4
Descrierea speciei
Valvele au formă eliptică sau oval-romboidală, lateral extrem de
comprimate (în poziţie dorso-ventrală este foarte îngustă, ca o lamă de
topor, caracter distinctiv faţă de oricare altă scoică, inconfundabil).
Dimensiuni relativ mici prin comparaţie cu alte bivalve Unionidae, rar
depăşind 80 mm în lungime, înălţime 40-45 mm, grosime până în 20
mm; este de cel puţin două ori mai înaltă decât groasă. Area
(scutişorul) foarte puţin turtită, curbată, puţin evidentă. Partea
anterioară este mai puţin înaltă şi mai scurtă (25%) decât cea
posterioară. De obicei marginea superioară relativ dreaptă şi în poziţie
oblică faţă de cea inferioară; înălţimea maximă fiind în partea
posterioară şi nu în dreptul umbonelui. Marginea inferioară de obicei
convexă şi formează un vârf bont cu marginea posterioară. Sculptura
umbonelui este vagă, frecvent lipseşte din cauza erodării, mici
tuberculi alungiţi şi legaţi între ei. Valve relativ subţiri, sidefoase în
interior, periostracum subţire, de culoare variabilă de la brun-verzuie,
cu zone de creştere mai închise, până la brun închis. Variabilitate
amplă (polimorfism), în funcţie de substrat, viteza de curgere a apei,
compoziţia chimică şi alţi factori ecologici şi geografici. Acolo unde
apare este de obicei o specie rară (uzual cea mai rară dintre unionidele
prezente). În aria de interes prezintă o populaţie remarcabil de
abundentă. Foarte sensibilă la poluare şi eutrofizarea apelor.
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5
6

7

Perioade critice
Cerinţe de habitat

Ca toate bivalvele unionide prezintă sexe separate, larvele se numesc
glochidii, sunt produse între iunie şi august, acestea devin mature în
septembrie, fiind ţinute pe branhii peste iarnă şi sunt eliminate în apă
între ianuarie şi aprilie, devenind ulterior ectoparazite obligatorii pe
branhiile şi înotătoarele peştilor, până la un stadiu în care se desprind
şi cad în substrat. Mortalitatea în stare de glochidii şi de juvenili este
imensă. Ciclul lor biologic fiind atât de legat de cel al peştilor, orice
program de management trebuie realizat împreună cu cel al
ihtiofaunei.
Martie - Septembrie
Trăieşte în ape mai încet curgătoare, râuri şi fluvii, mai rar în bălţi
conectate cu ape curgătoare (la noi este rar întâlnită în lacuri), mai ales
de câmpie, în substrat de sedimente fine, nisip până la mâl. Este
sensibilă la deranjarea sedimentelor (de exemplu prin dragare), dar
mai ales la poluare, motive pentru care a suferit extincţii regionale la
scară largă în întregul areal.
Se hrănește prin filtrarea apei (mai ales) dar și din sedimente, hrana
fiind constituită de zooplancton, fitoplancton, bacterii, substanțe
organice în suspensie etc.

Fotografii

Exemplar de Pseudanodonta complanata colectat din Dunăre în
aval de Turnu Măgurele, august, 2018; foto Ioan Sîrbu
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Exemplar de P. complanata din Dunăre, aval de vărsarea Oltului,
august, 2018, foto Ioan Sîrbu
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/
Descriere
Nr
Atribut
Pseudanodonta complanata
1
Specia
Cod Natura 2000: Nu există, Cod EUNIS: Nu există.
Este greu de găsit şi de colectat, o identificăm mai ales acolo unde
substratul este nisipos; favorizată fiind de forma ei foarte îngustă, se
îngroapă adânc în sediment, numai sifoanele rămânând deasupra
acestuia. Este dificil de găsit cu tehnici convenţionale (dragă,
bodengreifer, plase etc.); cea mai sigură metodă este căutarea şi
Informaţii specifice
2
colectarea manuală, exclusiv în sezonul când nivelul apelor Dunării
speciei
este minim (august-septembrie), iar apele sunt şi suficient de calde. În
situl SCI Corabia - Turnu Măgurele trăieşte exclusiv în apele Dunării şi
ale braţelor acesteia, în zone cu facies de nisip și curgere activă a apei,
nu departe de mal, în sedimente stabile. Nu am găsit-o în apele Oltului,
ale Sâiului și nici ale altor afluenți din zonă.
Statutul de prezenţă rezident
3
[temporal]
Statutul de prezenţă larg răspândită
4
[spaţial]
Statutul de prezenţă nativă
5
[management]
6
Abundenţă
rară
7
Perioada de
Mai – Septembrie 2018
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colectare a datelor
din teren

8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

Este rară și sporadică, populează sedimente din zona de mal, dar este
greu de găsit și de scos. Acolo unde apare este de obicei o specie rară;
uzual cea mai rară dintre unionidele prezente, dar în situl de referință
este semnificativ mai frecventă decât specia Unio crassus. În aria de
interes prezintă o populaţie remarcabil de abundentă prin comparație cu
alte ape și habitate din țara noastră. Foarte sensibilă la poluare şi
eutrofizarea apelor, este recomandată ca un bioindicator al calității
mediului și necesită monitorizare și includere în fișa sitului și în viitorul
plan de management.

1. Bănărescu, P.M., Sîrbu, I., 2002 - Contribution to the knowledge of the
Banat aquatic fauna. Studies in Biodiversity - West Romania Protected
Areas, Timişoara: 108 - 115.
2. Buşniţă, T., ed., 1970 - Monografia Zonei Porţilor de Fier, Ed. Acad.
R.S.R., Bucureşti.
3. Clessin, S., 1887 - Die Molluskenfauna Oesterreich - Ungarns und der
Schweiz. II Theil, Nürnberg, Verlag von Bauer und Raspe.
4. Csányi, B., Szekeres, J., György, Á.I., Szalóky, Z., 2012.
Macrozoobenthon investigations along the lower Danube between
Călărași and Brăila, Romania. Acta Biologica Debrecina
Supplementum Oecologica Hungarica, 28: 47–59.
5. Falkner, G., Bank, R.A., Proschwitz, T., 2001 – Check-list of the nonmarine Molluscan species group taxa of the States of Northern,
Atlantic and Central Europe (CLECOM I). Heldia, 4: 1 – 76.
Pagina 84

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

6. Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A., 1990 - Die Mollusken der
Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer (eine
monographische Darstellung). Eds. A. Richnovszky u. A. Berczik,
Akaprint, Budapest.
7. Glöer, P., Meier-Brook, C., 2003 - Süsswassermollusken, DJN Hamburg.
8. Glöer, P., 2015 - Süsswassermollusken (14. überarbeitete Auflage),
DJN - Göttingen, Senser-Druck, Augsburg.
9. Grossu, A. V., 1962 - Mollusca; Bivalvia. Fauna R.S.R., 3 (3), Edit.
Acad. Bucuresti.
10. Grossu, A.V., Grossu, D., 1968 - Ökologische Betrachtungen über die
Molluskenfauna im Rumänischen Sektor des Donau-Flusses und im
Delta, Zusammensetzung, Gemeinschaft, Verhältnisse, Frequenz.
Arch. Hydrobiol./Suppl. XXXIV (Donauforschung III), 3, Stuttgart:
168 - 203.
11. Grossu, A.V., 1993 - The catalogue of the moluscs from Romania.
Trav. Mus. Hist. nat. . "Grigore Antipa", 33, Bucureşti: 291 - 366.
12. Killeen, I., Aldridge, D., Graham, O., 2004 - Freshwater Bivalves of
Britain and Ireland. National Museum of Wales, Cambridge
University.
13. Liška, I., Wagner, F., Slobodnik, J. (eds), 2008. Joint Danube Survey
2. Final Scientific Report. Published by: ICPDR - the International
Commission for the protection of the Danube River. www.icpdr.org.
14. Liška, I., Wagner, F., Slengl, M., Deutsch, K., Slobodnik, J. (eds),
2015. Joint Danube Survey 3. A Comprehensive Analysis of Danube
Water Quality. Published by: ICPDR - the International Commission
for the Protection of the Danube River. www.icpdr.org, incluzând
CD - supliment: Csányi, B., Paunovic, M., Szekeres, J. Preliminary
impressions about some macroinvertebrate sampling methods shallow and deep waters in the Danube (19 pp.)
15. Piechocki, A., Wawrzyniak-Wydrowska, B., 2016 - Guide to
Freshwater and Marine Mollusca of Poland. Bogucki Wydawnictwo
Naukowe, Poznań.
16. Popa, O.P., 2005 - Contributions to the knowledge of hte mollusks
from the Romanian sector of the Danube between Calafat and
Olteniţa. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore
Antipa", Bucharest, XLVIII: 7 - 19.
17. Richnovszky, A., Pintèr, L., 1979 - A vizicsigák ès Kagylók
(Mollusca) Kishatározója. Vizügyi Hidrobiológia, 6, Budapest.
18. Sárkány-Kiss, A., 1995 - Malacological survey on the Mureş
(Maros) River. In: The Maros/ Mureş River valley. TISCIA
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monograph series, Hamar (J.) & Sárkány - Kiss (A.) eds., Szolnok Szeged - Târgu Mureş: 193 - 201.
19. Sárkány-Kiss, A., Sîrbu, I., Karoly, B., 1999 - Freshwater mollusc
species from the River Someş/Szamos, related to their ecological
conditions. In The Someş/Szamos River Valley, Tiscia monograph
series, Szeged - Szolnok - Tg. Mureş: 197 - 202.
20. Sárkány-Kiss, A., 2003 - Az erdélyi folyók vizi faunájának egykori és
jelenlegi helyzete. A minöségi és mennyiségi dinamikák ökológiai
értelmezése, javaslatok. Sapientia Könyvek, 21, Erdély Folyóinak;
Természeti állapota; Scientia Kiadó: 107 - 150.
21. Sîrbu, I., Sîrbu, M., 1998 - Date actuale privind asociaţiile de
prosobranchiate acvatice (Mollusca, Gastropoda) şi de Unionidae
(Mollusca, Bivalvia) din râurile Nera şi Caraş (România). Acta
oecologica, V (1-2), Ed. Univ. "Lucian Blaga" Sibiu: 26 - 44.
22. Sîrbu, I., 2001 - Moluştele acvatice din râul Ier, lacul termal de la
Băile Episcopiei şi Răbăgani (bazinul Crişurilor). Acta oecologica,
VIII (1-2), Ed. Univ. "Lucian Blaga" Sibiu: 93-106.
23. Sîrbu, I., Sárkány-Kiss, A., Sîrbu, Monica, 2002 – Evaluarea stării
ecologice a râului Mureş pe baza comunităţilor de macronevertebrate
bentonice. Contribuţii la cunoaşterea ecologiei râurilor şi zonelor
umede din bazinul Tisei, Ed. Liga Pro Europa, Tg. Mureş: 59 – 71.
24. Sîrbu, I., Sárkány-Kiss, A., 2002 - Endangered freshwater mollusc
species from the Eastern tributaries of the Tisa River (Romanian
territory). Ecological aspects of the Tisa River Basin, TISCIA
Monograph Series, 6, Hamar (J.) & Sárkány - Kiss (A.) eds.,
Szolnok: 71 - 80.
25. Sîrbu, I., 2004 - Studiu asupra moluştelor acvatice din Transilvania,
Maramureş, Crişana şi Banat. Teză de doctorat. Institutul de Biologie
al Academiei Române, Bucureşti.
26. Sîrbu, I., 2004 - Comunităţile de moluşte acvatice din Dunăre
(sectorul Baziaş - Orşova). Muzeul Bruckenthal, St. şi Com - Şt. nat.,
29, Sibiu: 107 - 134.
27. Sîrbu, I., 2006 - The Freshwater Mollusca From Crişana (Criş Rivers
Basin, Romania). Trav. Mus. Nat. Hist. natl. “Grigore Antipa”
Bucharest, XLIX: 13 - 28.
28. Sîrbu, I., 2006 - Aspects concerning the distribution and ecology of
the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin.
Heldia, 6 (3/4), München: 115-134.
29. Sîrbu, I., Benedek, A.M., 2018 - Trends in Unionidae (Mollusca,
Bivalvia) communities in Romania: an analysis of environmental
gradients and temporal changes. Hydrobiologia, 810: 295-314.
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30. Soós, L., 1943 - A Kárpát-medence Molluska faunája. Magyar
Tudományos Akadémia, Budapest.
31. Sturm, C.F., Pearce T.A.,Valdés. E. (Eds.), 2006 - The Mollusks: A
Guide to Their Study, Collection, and Preservation. American
Malacological Society.
32. Tomović, J., M. Paunović, A. Atanacković, V. Marković, Z. Gačić,
B. Csányi & V. Simić, 2014. Biotic typology of the Danube River
based on distribution of mollusc fauna as revealed by the Second
Joint Danube Survey (2007). Acta Zoologica Bulgarica 66: 527-537.
33. Welter-Schultes, F., 2012 - European non-marine molluscs, a guide
for species identification. Planet Poster Editions, Göttingen.
34. Platforme electronice consultate:
35. http://e-eye.actedj.ro/wp-content/uploads/2015/07/3.-Measurementof-biological-parametres-in-Lower-Danube-area.pdf
36. www.icpdr.org; ICPDR - International Commission for the
Protection of the Danube ...
37. http://www.crayfish.ro/anexe/SpeciesFactSheetsFeb08.pdf
38. *, 2007, Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal for a first
set of indicators to monitor progress in Europe. European
Environmental Agency, EEA, Technical Report 11/2007,
Copenhagen. http://www.eea.europa.eu/
39. http://www.cabi.org
40. http://www.iucnredlist.org/
C. Harta de distribuție a speciei ca punct
Cod
Parametru
Descriere
B.1.
Specia
Pseudanodonta complanata
B.2.
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
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B.3.

Localizarea
speciei
[geometrie]

B.4.

Suprafaţa
5 – 40 ha
habitatului
grupului de
indivizi
Localizarea
De-a lungul Dunării și a brațelor acesteia, în zona de mal, în apropiere
speciei [descriere] de Corabia, Gârcov, Islaz, amonte și aval de Turnu Măgurele, în dreptul
localităților Poiana, Traian.
Mărimea
Clasa 7: 10.000 – 50.000 indivizi
populaţiei speciei
în locul respectiv
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor
referitoare la
obţinute prin măsurători parţiale
populaţia speciei
în locul respectiv
Clasa densităţii
Scăzută
speciei
Confidenţialitate Informaţii publice.
Alte detalii
Recomandăm utilizarea speciei ca bioindicator al calității mediului,
includerea ei în Planul de management și de monitorizare, precum și în
fișa standard a sitului.

B.5.

B.6.

B.7.

B.8.
B.9.
B.10.
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4.3. IHTIOFAUNĂ
4.3.1. SPECIA ALOSA IMMACULATA
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - Natura 4125
2000
2
Denumirea
Alosa immaculata (Bennett, 1835)
ştiințifică
3
Denumirea populară Scrumbie de Dunăre
4
Descrierea speciei
Corpul alungit și comprimat lateral, înălțimea maximă reprezintă aprox.
21-27% din lungimea corpului fără caudală. Lungimea capului
reprezintă 24-29% din cea a corpului, cea a botului 25-29% din cea a
capului, diametrul ochiului 18-23% din lungimea capului și 88-125%
din spațiul interorbitar. 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 anterioare a
ochiului. Pe falca superioară se observă o incizură mediană foarte
evidentă. Lungimea pedunculului caudal reprezintă 12-17%, înălțimea
minimă 7-11%, iar spațiul predorsal 45-49% din lungimea corpului fără
caudală. Începând de la istm există o carenă ventrală zimțată, formată
din alipirea și contopirea solzilor simetrici, care formează astfel scuturi
ventrale. Carena e evidentă mai ales între ventrale și anală, în total
cuprinzând 30-36 de scuturi. Dorsala situată spre mijlocul corpului, e
scurtă, scundă, mai înaltă anterior decât posterior. Pectoralele și
ventralele sunt scurte și ascuțite (lungimea pectoralelor 14-18%, cea a
ventralelor 10-12% din cea a corpului). Anala situată mult în urma
dorsalei, e lungă și scundă. Caudala este adânc scobită. solzii caduci,
lipsesc pe cap, dar există pe istm. Spatele este verde-albastrui intens,
flancurile argintii cu un luciu foarte viu, capul este uneori albicios,
alteori mai întunecat, iar aripioarele incolore. Talia până la 25-35 cm,
rareori atinge 45 cm. Maturitatea sexuală se instalează la vârsta de 2-3
ani, la o lungime corporală de 20-30 cm. Migraţia de reproducere pe
Dunăre se declanşeaza la Temperatura apei de 3-5°C (februarie-martie),
cu intensitate maximă la 9-17°C (aprilie-mai) şi se incheie la 22-26°C
(sfârşitul lunii iunie). Icrele sunt depuse în mai multe ponte, în bancuri,
de obicei noaptea şi dimineaţa. Locurile de reproducere pe Dunăre nu
sunt precis stabilite; ele sunt situate, în cea mai mare parte, între
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5

Perioade critice

6

Cerinţe de habitat

7

Fotografii

Călăraşi si Brăila, dar şi amonte de Călăraşi până la Porţile de Fier II
(pe o distanţă a carei lungime oscilează de la an la an, între 180 si 1000
km). Date ulterioare atestă că urcă pe Dunăre până în apropiere de
Mohacs (Ungaria). Dupa reproducere adultii se întorc în mare și de
asemenea puietul din anul curent (2-3 cm). Scrumbia de Dunăre nu se
hrăneşte în perioada migraţiei pe fluviu ci numai în mare. Până la 75%
din hrană sa este formată din peşti marini de talie mică, apoi
nevertebrate, mai ales crustacee.
Februarie – mai, perioada de migrație și reproducere.
Aprilie – iunie, perioada de predezvoltare.
Scrumbia de Dunăre este o specie eurihalină, migratoare, care iernează
în mare și se reproduce obligatoriu în fluvii. Iernează la adâncimi destul
de apreciabile și la o distanţă mare de ţărm în dreptul coastelor
Ucrainei, Crimeei, României și Bulgariei. Deoarece reproducerea pe
Dunăre are loc în masa apei, icrele fiind purtate de curentul de apă până
la eclozare, specia nu necesită un substrat specific.
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/
Descriere
Nr
Atribut
Alosa immaculata – scrumbie de Dunăre
1
Specia
Cod Natura 2000: 4124, Cod EUNIS: 14691, prezentă în anexele 2A și
4A a Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
Informaţii specifice Specia este prezentă în perioada de reproducere aprilie-mai pe tot
2
speciei
cursul Dunării.
Statutul de prezenţă reproducere
3
[temporal]
Statutul de prezenţă larg răspândită
4
[spaţial]
Statutul de prezenţă nativă
5
[management]
prezenţă certă (atunci când prezenţa speciei este certă dar fără a putea
6
Abundenţă
preciza alte detalii)
Perioada de
Iunie – Septembrie 2018
7
colectare a datelor
din teren
Distribuţia speciei
După literatura de specialitate specia migrează în bancuri pentru
8
[interpretare]
reproducere în perioada de primăvară până în zona Porților de Fier II.
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În acest caz aria naturală protejată poate fi considerată o zonă de tranzit
sau chiar reproducere. Reproducerea are loc în masa apei și astfel
scrumbia nu caută un habitat anume din punct de vedere a morfologiei
albiei sau vegetației. Icrele sunt purtate de curent și ajung în Marea
Neagră după eclozare, când exemplarele au deja 2-3 cm.

9

10

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

Specia nu a fost capturată în timpul sesiunilor de pescuit, dar potrivit
literaturii de specialitate ea migrează și se reproduce pe toată lungimea
Dunării din aria naturală protejată. Nu obisnuiește să urce pe canale sau
afluenți decât în mod accidental în primăverile cu debite foarte mari.
1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele R.P.R.,
Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
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C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
4124 – Alosa immaculata
Tipul populaţiei
Populaţie nerezidentă (care utilizează aria naturală protejată pentru
A.2
speciei în aria
reproducere)
naturală protejată

A.3

A.4

Localizarea
speciei
[geometrie]

Localizarea
speciei [descriere]

A.8

Mărimea
populaţiei speciei
în locul respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
în locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate

A.9

Alte detalii

A.5

A.6

A.7

Specia migrează în bancuri pentru reproducere în perioada de
primăvară până în zona Porților de Fier II. În acest caz aria protejată
poate fi considerată o zonă de tranzit sau chiar reproducere.
Reproducerea are loc în masa apei și astfel scrumbia nu caută un
habitat anume din punct de vedere a morfologiei albiei sau vegetației.
Astfel specia poate fi întâlnită în zona pelagică.
- prezenţă certă (specie necapturată, dar prezentă în capturile de pescuit
industrial în perioada migrației)
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără măsurători
prin eşantionare

Scăzută
Informaţii publice
Specia nu a fost capturată. Datele pescarilor industriali indică prezentă
certă și efective în scădere a speciei.
Pagina 92

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

4.3.2. SPECIA ASPIUS ASPIUS
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - Natura 1130
2000
2
Denumirea
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
ştiințifică
3
Denumirea populară Avat, lupul obleţilor, arvat, aut, fat, guran, gonac, hăut.
4
Descrierea speciei
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. Spatele este măsliniu închis, ceva mai jos
vânăt, flancurile argintii, fața ventrală albă. Dorsala și caudala sunt
cenușii, ventralele și anala incolore sau palid roșiatice, pectoralele
incolore.
5
Perioade critice
Martie – aprilie, perioada de reproducere.
Aprilie – mai, perioada de predezvoltare.
6
Cerinţe de habitat
Trăiește atât în râurile de șes până în zona colinară, cât și în bălți mari și
lacuri dulci sau salmastre. În râuri urcă în amonte în timpul
reproducerii. Aceasta are loc în martie-aprilie, până în mai. Depun
icrele pe fund tare. Puii se hrănesc la început cu plancton; puii mai mari
și adulții se hrănesc aproape exclusiv cu pești. Specie diurnă care se
hrăneşte cu peşte mărunt (peşti de talie mică), larve de insecte, moluşte
mici, crustacee şi viermi. Exemplarele juvenile formează mici cârduri,
iar exemplarele senescente devin solitari.
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7

Fotografii

Exemplar de Aspius aspius din situl ROSCI0044 Corabia TurnuMăgurele, septembrie 2018, foto Falka Istvan

Habitat din situl ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele,
septembrie 2018, foto Falka Istvan
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Aspius aspius - avat
1
Specia
Cod Natura 2000: 1130, Cod EUNIS: 432, prezentă în anexa 2A a
Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
La nivelul sitului habitatele preferate de specie au prezență abundentă.
Informaţii specifice
2
Prezența speciei în microhabitate este determinată de prezența hranei,
speciei
cu precădere de bancurile de obleți.
Statutul de prezenţă
rezident
3
[temporal]
Statutul de prezenţă larg răspândită
4
[spaţial]
Statutul de prezenţă nativă
5
[management]
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6
7

Abundenţă
Perioada de
colectare a datelor
din teren

8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

comună
Iunie – Septembrie 2018

Avatul se regăsește pe o suprafață mare în cadrul ariei protejate, cu
predilecție în zonele de mal unde se regăsește și obletele care-i
servește drept hrană. Exemplarele adulte preferă habitatele cu
adâncimi mai mari de 2 m, obstacole (copaci căzuți în apă) și un
curent de curgere al apei ceva mai rapid. Specia a fost capturată în
64.3% din puncte de colectare, cea ce înseamnă 63.5% din suprafața
investigată.

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele R.P.R.,
Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
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C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
1130 – Aspius aspius.
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
speciei în aria
naturală protejată

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7
A.8
A.9

Localizarea speciei
[geometrie]

Avatul se regăsește pe o suprafață mare în cadrul ariei protejate, cu
predilecție în zonele de mal unde se regăsește și obletele care-i
Localizarea speciei
servește drept hrană. Exemplarele adulte preferă habitatele cu
[descriere]
adâncimi mai mari de 2 m, obstacole (copaci căzuți în apă) și un
curent de curgere al apei ceva mai rapid.
Mărimea populaţiei Clasa 8: interval 50.000 - 100.000 i
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
Ridicată
speciei
Confidenţialitate
Informaţii publice
La nivelul sitului habitatele preferate de specie au prezență abundentă.
Alte detalii
Prezența speciei în microhabitate este determinată de prezența hranei,
cu precădere de bancurile de obleți.
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4.3.3. SPECIA COBITIS TAENIA
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - Natura 1149
2000
2
Denumirea
Cobitis taenia (Băcescu & Mayer, 1969)
ştiințifică
3
Denumirea populară zvârlugă, zmorlă, râmbiţar, chetrar, fâţă, fâşă, fâţă-rea, vârlă, vâţă,
muşcătoare, păstru, sfârloacă, sfârlugă, ţâmpar, ţâpar, ţâpar mic,
vârâtoare, vârliugă, viun, zvârloagă
4
Descrierea speciei
Este o specie cu răspândire largă în România. Telcean & Bănărescu
(2002) îl categorizează la speciile care şi-au menţinut arealul de
răspândire şi abundenţa în ultimii ani.
Morfologie externă - corpul gros sau moderat comprimat lateral. Solzii
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 sunt 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).
Coloritul - 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
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5

Perioade critice

6

Cerinţe de habitat

7

Fotografii

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 peduncului codal (Bănărescu, 1964).
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).
Aprilie – iulie, perioada de reproducere.
Iulie – august, perioada de predezvoltare.
Trăieşte în ape lent curgătoare, cu fund nisipos, argilos, mâlos, mai rar
pietos, cât şi în ape stătătoare, evitând însă în general pe cele cu foarte
mult mâl. Adesea se îngroapă complet în mâl sau în nisip. În căutarea
hranei se regăsește 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. 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.

Exemplar de Cobitis taenia din situl ROSCI0044 Corabia TurnuMăgurele, iunie 2018, foto Falka Istvan
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Habitat din situl ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele,
septembrie 2018, foto Falka Istvan
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Cobitis taenia - zvârlugă
1
Specia
Cod Natura 2000: 1149, Cod EUNIS: 478, prezentă în anexa 2A a
Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
Specia a fost capturată în timpul sesiunilor de pescuit din anul 2018,
confirmând astfel prezența în aria protejată. În general exemplarele
Informaţii specifice
2
din această specie au fost capturate în zone litorale cu un curent al
speciei
apei nu foarte puternic, mal argilo-nisipos, la baza rădăcinilor extinse
din specia salcie.
Statutul de prezenţă rezident
3
[temporal]
Statutul de prezenţă larg răspândită
4
[spaţial]
Statutul de prezenţă nativă
5
[management]
6
Abundenţă
comună
Perioada de
Iunie – Septembrie 2018
7
colectare a datelor
din teren
Distribuţia speciei
Specia a fost capturată în 14.3% din puncte de colectare, cea ce
8
[interpretare]
înseamnă 18.2% din suprafața investigată.
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9

10

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

1. Bănărescu P. 1964- Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII. Editura
Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănărescu P. 2004- Situația actuală a ihtiofaunei de apă dulce a
României sub aspect faunistic, taxonomic și al protecției. Vasile
Goldiş University Press., Arad. pp. 7-11.
3. Culling, M. A., Janko, K., Borón, A., Vasil’ev V.P., Côté, I.M.,
Hewitt, G.M. 2006- European colonization by the spined loach
(Cobitis taenia) from Ponto-Caspian refugia based on
mitochondrial DNA variation. Molecular Ecology. 15: 173-190.
4. Juchno D., Boroń A. 2006- Age, reproduction and fecundity of the
spined loach Cobitis taenia L. (Pisces, Cobitidae) from Lake
Klawój (Poland). Reproductive Biology. Vol. 6. No. 2.: 133-148.
5. Kottelat, M. & Freyhof, J. 2007- Handbook of European freshwater
fishes.
6. Telcean, I., Bănărescu, P. 2002- Modifications of the fish fauna in
the upper Tisa River and its southern and eastern tributaries.
Ecological aspects of the Tisa River Basin. (eds. Sárkány-Kiss, E.,
Hamar, J.), pp. 179-185, TISCIA Monograph Series 6, TârguMureș-Szeged-Szolnok.
7. http://www.iucnredlist.org
8. http://eunis.eea.europa.eu
9. http://www.fishbase.com
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C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
1149 – Cobitis taenia
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
speciei în aria
naturală protejată

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.8

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate

A.9

Alte detalii

A.5

A.6

A.7

În general exemplarele din această specie au fost capturate în zone
litorale cu un curent al apei nu foarte puternic, mal argilo-nisipos, la
baza rădăcinilor extinse din specia salcie.
Clasa 8: interval 50.000 - 100.000 i

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Ridicată
Informaţii publice
La nivelul sitului habitatele preferate de specie au prezență
abundentă.
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4.3.4. SPECIA EUDONTOMYZON MARINAE
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - Natura 2484
2000
2
Denumirea
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
ştiințifică
3
Denumirea populară chişcar, cicar, pişcar, sugaci, nouă ochi
4
Descrierea speciei
Chișcarul este o specie care prezintă corp cilindric, alungit,
serpentiform. Gura este de formă circulară și prezintă pe margine papile
cornoase, respectiv dinţi odontoizi. Dimensiunile obișnuite sunt 17-26
cm. Zona laterală din regiunea capului prezintă 7 perechi de fante
branhiale. Înotătoarele sunt neperechi și se prezintă numai în jumătatea
posterioară a corpului (dorsală, caudală, respeciv anală). În stadiul
larvar ochii sunt îngropați în tegument, iar dentiția apare aproape de
atingerea maturității sexuale. Biotopul preferat cuprinde râurile de
munte din zona scobarului, lipanului și a mrenei vânăte. Specia poate
ajunge doar ocazional în secțiunile de șes ale râurilor. Reproducerea are
loc în lunile de vară în apele de munte. Reproducătorii își depun icrele
pe fund mâlos/nisipos. După eclozare larvele stau îngropate în mâl sau
nisip pe o perioadă de 3-4 ani și ies noaptea pentru hrănire. Cicarul se
hrănește cu oligochete, larve de tricoptere, diatomee și detritus. Adultții
nu se hrănesc, iar după reproducere mor. Longevitatea maximă
înregistrată a fost de 7 ani.
5
Perioade critice
Aprilie – august, perioada de reproducere.
Mai – septembrie, perioada de predezvoltare.
6
Cerinţe de habitat
Chișcarul preferă biotopurile de munte și deal, fiind o specie reofilă.
Adulții se regăsesc în ape ceva mai adânci, preferând să stea ascunși
după pietre. Radacini și malulr abrupte. În timpul hrănirii se pot prinde
chiar de exemplare mai slabe sau bolnave de pești.
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7

Fotografii

Exemplar de Eudontomyzon mariae din situl ROSCI0044 Corabia
Turnu-Măgurele, septembrie 2018, foto Falka Istvan

Habitat din situl ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele,
septembrie 2018, foto Falka Istvan
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Eudontomyzon mariae – chișcar
1
Specia
Cod Natura 2000: 2484, Cod EUNIS: 8670, prezentă în anexa 2A a
Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
Specia a fost capturată în timpul sesiunilor de pescuit în apropierea
Informaţii specifice
malurilor care au prezentat un fund mâlos sau argilos-nisipos, fie cu
2
speciei
material lemnos căzut în apă, fie cu rădăcini submerse ale copacilor de
pe mal, favorizând ascunderea lor în substrat.
Statutul de prezenţă rezident
3
[temporal]
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4

5
6
7

Statutul de prezenţă
[spaţial]
Statutul de prezenţă
[management]
Abundenţă
Perioada de
colectare a datelor
din teren

8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

izolată, fiind limitată de preferința față de habitat, dar și de
posibilitatea de deplasare. Migrațiile mai lungi se realizează doar în
momentele când se prind de exemplare din diferite specii de pești care
să le transporte în alte zone.
nativă
rară
Iunie – Septembrie 2018

S-a capturat un număr redus de exemplare, fiind cunoscut faptul că la
nivel național nu este o specie abundentă. De altfel, capturarea lor este
foarte dificilă la nivelul Dunării, dat fiind faptul că stau ascunși în
substrat o perioadă foarte lungă de timp și nu ies afară decât pentru
hrănire.
Specia a fost capturată în 14.3% din puncte de colectare, cea ce
înseamnă 13.6% din suprafața investigată.

1. Bănărescu P. 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Oțel V. 2007 - Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea.
4. Kottelat, M. & Freyhof, J. 2007 - Handbook of European
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freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof,
Berlin, Germany.
5. www.iucnredlist.org
6. http://www. wikipedia.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
2484 – Eudontomyzon mariae
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
speciei în aria
naturală protejată

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

A.6

A.7
A.8

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate

În general exemplarele din această specie au fost capturate în zone
litorale cu un curent al apei nu foarte puternic, mal argilo-nisipos, la
baza rădăcinilor extinse din specia salcie.
Clasa 6: 5.000 – 10.000 i

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Ridicată
Informaţii publice
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A.9

Alte detalii

La nivelul sitului habitatele preferate de specie au prezență
abundentă.

4.3.5. SPECIA GOBIO ALBIPINNATUS
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - Natura 1124
2000
2
Denumirea
Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933)
ştiințifică
3
Denumirea populară Porcuşor de șes, murgoi, porcoiaș, porcon, porcoi.
4
Descrierea speciei
Corp este alungit şi cilindric, coada comprimată lateral; profilul frunţii
convex, lungimea capului reprezintă 21,6-27,7% din cea a corpului.
Botul este scurt şi obtuz, lungimea lui 7-16% din lungimea capului;
spaţiul posterior în general egal cu botul. Gura inferioară prezintă două
mustăţi scurte care în general ajung până la marginea posterioară a
ochiului. Dorsala este scurtă, fără spini. Înălţimea corpului reprezintă
16,2-24% din lungimea corpului fără caudală, iar grosimea 80-90% din
înălţime. Înălţimea maximă situată la inserţia dorsalei. Anusul mai
aproape de ventrale decât de anală. Culoarea pe spate gălbuie-cenuşie
deschis cu pete şi dungi mai întunecate. Pe laturi 7-8 pînă la 12 pete
rotunde. Talia până la 7-9 cm, rareori atinge 13 cm.
Este o specie bentopelagică reofilă, nocturnă în perioada adultă, dar
puietul are comportament activ în timpul zilei. Deși în curent se
întâlnesc mai mulți indivizi, nu formează niciodată adevărate cârduri.
Reproducerea are loc în lunile mai – iulie. Se reproduce de mai multe
ori (în medie de patru ori), la intervale de două săptămâni, ponta fiind
depusă pe pietrele din zonele mai puțin adânci. Se hrăneşte pe fundul
apei, căutând în substrat asemenea crapului, gura subterminală și
mustățile sunt adaptate pentru acest scop, consumând faună bentonică.
Mai consumă diatomee, larve mici de efemeride, insecte, crustacee mici
şi alte animale din nisip etc.
5
Perioade critice
Mai – iunie, perioada de reproducere.
Iunie – iulie, perioada de predezvoltare.
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6

Cerinţe de habitat

7

Fotografii

Specie bentopelagică, reofilă, porcușorul de șes este întâlnit în Dunăre
şi în cursul inferior al râurilor de şes. Evită locurilre cu apă mai lentă
sau stătătoare şi fund cu nisip fin sau argilă. Preferă locuri cu apă ceva
mai adâncă şi curent slab. Este o specie solitară, dar uneori se adună în
cârduri mici.
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Gobio albipinnatus – porcușor de șes
1
Specia
Cod Natura 2000: 1124, Cod EUNIS: 501, prezentă în anexa 2A a
Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
La nivelul sitului habitatele preferate de specie au prezență limitată.
Informaţii specifice
2
Aceste habitate se caracterizează cu apă ceva mai adâncă şi curent
speciei
slab. Astfel de habitate găsim cu precădere la confluența Olt -Dunăre.
Statutul de prezenţă rezident
3
[temporal]
Statutul de prezenţă izolată
4
[spaţial]
Statutul de prezenţă nativă
5
[management]
6
Abundenţă
comună
Perioada de
Iunie – Septembrie 2018
7
colectare a datelor
din teren
Având în vedere că specia nu a fost capturată în timpul pescuitului de
control, dar ținând cont de prezența în capturile proprii din cadrul
Distribuţia speciei
sitului din alte proiecte, de prezența habitatelor preferate de specie,
8
[interpretare]
respectiv distribuția altor specii cu cerințe de habitat și ecologie
similară, se confirmă prezența acestei specii în aria protejată. Astfel de
habitate găsim cu precădere la confluența Olt -Dunăre
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9

10

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

1. Bănărescu P. 1964- Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII. Editura
Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bușniță Th. și Alexandrescu I. 1963- Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
3. Kottelat, M. & Freyhof, J. 2007- Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
4. Oțel V. 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
5. Proiect - Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor
din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate - Ghid
sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din
România. 2015.
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. www.enfo.agt.bme.hu

C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
1124 - Gobio albipinnatus
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
speciei în aria
naturală protejată
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A.3

A.4

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]

A.8

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate

A.9

Alte detalii

A.5

A.6

A.7

Specie bentopelagică, reofilă, porcușorul de șes este întâlnit în Dunăre
şi în cursul inferior al râurilor de şes. Evită locurilre cu apă mai lentă
sau stătătoare şi fund cu nisip fin sau argilă. Preferă locuri cu apă
ceva mai adâncă şi curent slab. Este o specie solitară, dar uneori se
adună în cârduri mici. Astfel de habitate găsim cu precădere la
confluențe, cu precădere pe râul Olt
Clasa 7: interval 10.000 - 50.000 i

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

Scăzută
Informaţii publice
Specia nu a fost capturată. Datele pescarilor industriali, precum și
date proprii din alte proiecte indică prezentă certă.

4.3.6. SPECIA GOBIO KESSLERI
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Atribut
1
Cod Specie - Natura 2511

Descriere
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3
4

2000
Denumirea
ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

5

Perioade critice

6

Cerinţe de habitat

2

Gobio kessleri (Dybowsky, 1862)
Porcușor de nisip
Porcuşorul de nisip este un ciprinid de talie mică. Ajunge la
dimensiunea de 8-10 cm în mod obișnuit, maxim 13 cm. Prezintă un
corp fusiform, uşor comprimat lateral. Capul este relativ mare, gura
mică şi subterminală, prevăzută cu o pereche de mustăţi lungi.
Pedunculul caudal este alungit și se continuă posterior cu înotătoarea
caudală homocercă furcată. La exterior prezintă solzi cicloizi, prevăzuţi
pe partea dorsală cu striuri/creste epiteliale. Coloritul general este
galben-cenușiu-deschis, imitând nisipul, iar de-a lungul flancurilor are o
serie de pete cenușii-argintii, rotunde, pătrate sau alungite. Înotătoarele
sunt incolore. Hrana este procurată de pe fundul/faciesul mediului
abiotic (bentofagă), hrană care este reprezentată de diatomee, detritus
organic, respectiv larve mici de efemeride. Porcușorul de nisip este o
specie care trăiește în cârduri până la vârsta de aproximativ 5 ani.
Maturitatea sexuală apare la vârsta de 2-3 ani, majoritatea exemplarelor
se reproduc de 1-2 ori pe parcursul vieții. Dimorfismul sexual nu este
bine conturat. Icrele sunt depuse în mai multe porții și aderă de substrat.
Perioada de reproducere are loc în lunile mai-iunie. Perioada iunie-iulie
este perioada de predezvoltare a puietului, iar octombrie-noiembrie
migrația către locurile de iernare.
Este o specie reofilă dulcicolă, care preferă fundul nisipos al râurilor
mari, în zonele de șes și colinare. Stă mai mult pe fundul albiei, la
diferite adâncimi, de obicei în cârduri. Evită apele stătătoare sau apele
curgătoare care au viteza mare de curgere în detrimentul apelor cu
curent slab (28-45 cm/s). Activitatea adulţilor este mai pronunţată
noaptea, iar la juvenili în timpul zilei.
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7

Fotografii

Exemplar de Gobio kessleri din Dunăre, aval de situl ROSCI0044
Corabia Turnu-Măgurele, iunie 2018, foto Falka Istvan
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Gobio kessleri - porcușor de nisip
1
Specia
Cod Natura 2000: 2511, Cod EUNIS: 12060.
La nivelul sitului habitatele preferate de specie au prezență limitată.
Informaţii specifice
Aceste habitate se caracterizează cu apă cu curent slab și substrat
2
speciei
nisipos. Astfel de habitate găsim cu precădere la confluența Olt Dunăre.
Statutul de prezenţă rezident
3
[temporal]
Statutul de prezenţă izolată
4
[spaţial]
Statutul de prezenţă nativă
5
[management]
prezenţă certă (atunci când prezenţa speciei este certă dar fără a putea
6
Abundenţă
preciza alte detalii)
Perioada de
Iunie – Septembrie 2018
7
colectare a datelor
din teren
Având în vedere că specia nu a fost capturată în timpul pescuitului de
control, dar ținând cont de prezența în capturile proprii din cadrul
Distribuţia speciei
sitului din alte proiecte, de prezența habitatelor preferate de specie,
8
[interpretare]
respectiv distribuția altor specii cu cerințe de habitat și ecologie
similară, se confirmă prezența acestei specii în aria protejată. Astfel de
habitate găsim cu precădere la confluența Olt –Dunăre.
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9

10

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

1. Bănărescu P. 1964- Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bușniță Th. și Alexandrescu I. 1963- Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
3. Kottelat, M. & Freyhof, J. 2007- Handbook of European
freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof,
Berlin, Germany.
4. Oțel V. 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
5. Proiect - Monitorizarea stării de conservare a speciilor și
habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva
Habitate - Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de
pești din România. 2015.
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. www.enfo.agt.bme.hu

C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
2511 - Gobio kessleri
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
speciei în aria
naturală protejată
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

A.6

A.7
A.8
A.9

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate
Alte detalii

Specie bentopelagică, reofilă, porcușorul de nisip este întâlnit în
Dunăre şi în cursul inferior al râurilor de şes. Preferă substratul
nisipos al râurilor mari, în zonele de șes și colinare. Astfel de habitate
găsim cu precădere la confluențe, cu precădere pe râul Olt.
- prezenţă certă

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

Scăzută
Informaţii publice
Specia nu a fost capturată.

4.3.7. SPECIA GIMNOCEPHALUS BALONI
A. Date generale ale speciei
Nr Informaţie/ Atribut
Descriere
1
Cod Specie - Natura 2555
2000
2
Denumirea
Gymnocephalus baloni (Holcik & Hensel, 1974)
ştiințifică
3
Denumirea populară Ghiborț de Dunăre, ghiborț lat, ghiborț de râu, ghiborțul lui Balon
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4

Descrierea speciei

5

Perioade critice

6

Cerinţe de habitat

7

Fotografii

Ghiborţul de râu este un peşte de talie mică ce poate ajunge în mod
obișnuit la lungimea de 8-12 cm, în mod excepțional 20 cm. Corpul
prezintă înălțime moderată și este uşor comprimat lateral. Botul este
scurt, gura terminală, mică, protractilă. Înotătoarea dorsală este dublă,
cea anterioară prezintă radii simple (14-16), spinoase, libere la capătul
distal, iar cea de-a doua unită de prima, alcătuită exclusiv din radii (1112) ramificate, moi. Culoarea pe partea dorsală a corpului este galbenăverzuie, cu benzi întunecate pe flancuri. Abdomenul este alb-gălbui.
Dimorfismul sexual este slab evidențiat. Maturitatea sexuală se
instalează la vârsta de 1-2 ani la masculi şi 2-3 ani la femele.
Aprilie – mai, perioada de reproducere.
Mai– iunie, perioada de predezvoltare.
Ghiborţul de râu, după cum sugerează numele, este o specie dulcicolă,
reofilă, populând cursurile mari de apă, lin curgătoare din zonele de şes
sau chiar colinare. Preferă zonele cu substratul tare, nisipos, argilos sau
pietros. Trăieşte în apropierea substratului, în apă adâncă, dar bine
oxigenată.
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
2555 - Gymnocephalus baloni – ghiborț de râu
1
Specia
Cod Natura 2000: 2555, Cod EUNIS: 10074.
Informaţii specifice
Specia nu a fost capturată în timpul sesiunilor de pescuit, dar în sit
2
speciei
găsim habitate potrivite speciei.
Statutul de prezenţă rezident
3
[temporal]
Statutul de prezenţă izolată
4
[spaţial]
Statutul de prezenţă nativă
5
[management]
prezenţă certă (atunci când prezenţa speciei este certă dar fără a putea
6
Abundenţă
preciza alte detalii)
Perioada de
Iunie – Septembrie 2018
7
colectare a datelor
din teren
Având în vedere că nu au fost capturate exemplare în timpul
Distribuţia speciei
pescuitului de control, dar ținând cont de prezența habitatelor preferate
8
[interpretare]
de specie, respectiv distribuția speciilor cu cerințe de habitat și
ecologie similară, ghiborțul poate fi prezent cu precădere în zonele cu
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substrat pietros și curent mai accentuat. Astfel de habitate găsim cu
precădere la confluențe, pe canale, cu precădere pe râul Olt.

9

10

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

1. Bănărescu P. 1964- Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII. Editura
Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Ditura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță Th. și Alexandrescu I. 1963- Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
4. Cărăușu S.I., 1952- Tratat de ihtiologie. Editura Academiei
Republicii Populare Române, București.
5. Kottelat, M. & Freyhof, J. 2007- Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
6. Oțel V. 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosfera Delta
Dunării. Editura Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării,
Tulcea.
7. Proiect- Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor
din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate - Ghid
sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din
România. 2015.
8. http://www.iucnredlist.org
9. http://bd.eionet.europa.eu
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C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
2555 - Gymnocephalus baloni
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
speciei în aria
naturală protejată

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.8

Localizarea speciei
[descriere]
Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate

A.9

Alte detalii

A.4
A.5

A.6

A.7

Ghiborțul poate fi prezent cu precădere în zonele cu substrat pietros și
curent mai accentuat.
prezenţă certă

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

Scăzută
Informaţii publice
Specia nu a fost capturată. Datele pescarilor industriali indică
prezentă certă.
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4.3.8. SPECIA GIMNOCEPHALUS SCHRAETZER
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - Natura 1157
2000
2
Denumirea
Gymnocephalus schraetzer (Linnaeus, 1758)
ştiințifică
3
Denumirea populară Răspăr, șpârliu, bălos, firizar
4
Descrierea speciei
Răspărul prezintă corp alungit, fusiform, uşor comprimat lateral şi de
talie mică, exemplarele obişnuite având o talie de 14 – 18 cm, maxim
30 cm, conform datelor publicate de Oțel în lucrarea din 2007. Capul
mare cu bot alungit este prevăzut cu o gură mică, terminală, protractilă.
Exoscheletul format din solzi mici ctenoizi; plăcile operculare sunt
prevăzute cu ţepi. Pe linia medio – dorsală sunt întâlnite două înotătoare
dorsale unite; înotătoarele ventrale sunt rotunjite şi au poziţie toracală.
Coloritul - partea dorsală a corpului, respectiv flancurile expun o
culoare galbenă (asemănător lamâii) pe fondul căreia sunt vizibile 3
dungi/benzi subţiri/înguste negre-albăstrui dispuse longitudinal. Prima
dungă/bandă este dispusă în vecinătatea liniei medio dorsale, a 2-a la
nivelul extremităţii superioare a ochiului (suprapusă în parte cu linia
laterală), iar a 3-a este dispusă la nivelul jumătăţii inferioare a ochiului;
dungile/benzile sunt întrerupte. Prima înotătoare dorsală, prezintă 3
şiruri de pete negre, iar a 2-a înotătoare dorsală, respectiv celelalte
înotătoare sunt incolore. Partea ventrală a corpului este argintie/albă. În
cadrul acestei specii dimorfismul sexual este absent.
5
Perioade critice
Aprilie – mai, perioada de reproducere.
Mai – iunie, perioada de predezvoltare.
6
Cerinţe de habitat
Preferă ecosistemele acvatice reofile (ajunge până în zona colinară) şi
ocazional ecosistemele acvatice stagnofile, respectiv salmastre cu
substrat tare (nisipos, pietros sau argilos).
7
Fotografii
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
1157 – Gymnocephalus schraetzer - răspăr
1
Specia
Cod Natura 2000: 1157, Cod EUNIS: 512, prezentă în anexele 2A și
5A a Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
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2
3
4
5
6
7

Informaţii specifice
speciei
Statutul de prezenţă
[temporal]
Statutul de prezenţă
[spaţial]
Statutul de prezenţă
[management]
Abundenţă
Perioada de
colectare a datelor
din teren

8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

Specia nu au fost capturată în timpul sesiunilor de pescuit, dar în sit
găsim habitate potrivite.
rezident
izolată
nativă
rară
Iunie – Septembrie 2018

Având în vedere că specia nu a fost capturată în timpul pescuitului de
control, dar ținând cont de prezența în capturile proprii din cadrul
sitului din alte proiecte, de prezența habitatelor preferate de specie,
respectiv distribuția altor specii cu cerințe de habitat și ecologie
similară, se confirmă prezența acestei specii în aria protejată. Răspărul
poate fi prezent cu precădere în zonele cu substrat pietros și curent
mai accentuat.

1. Bănărescu P. 1964- Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII. Editura
Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bușniță Th. și Alexandrescu I. 1963- Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
3. Cărăușu S.I., 1952- Tratat de ihtiologie. Editura Academiei
Republicii Populare Române, București.
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4. Kottelat, M. & Freyhof, J. 2007- Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
5. Oțel V. 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosfera Delta
Dunării. Editura Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării,
Tulcea.
6. Proiect- Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor
din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate - Ghid
sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din
România. 2015.
7. http://www.iucnredlist.org
8. http://bd.eionet.europa.eu
9. http://www.ittiofauna.org
C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
1157 – Gymnocephalus schraetzer
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
speciei în aria
naturală protejată

A.3

A.4
A.5
A.6

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]
Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor

Răspărul poate fi prezent cu precădere în zonele cu substrat pietros și
curent mai accentuat, habitate prezente în sit.
Clasa 5: interval 5.000 – 10.000 i

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără măsurători
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A.8

referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate

A.9

Alte detalii

A.7

prin eşantionare

Scăzută
Informaţii publice
Specia nu a fost capturată. Datele pescarilor industriali, precum și
date proprii din alte proiecte indică prezentă certă.

4.3.9. SPECIA MISGURNUS FOSSILIS
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - Natura 1145
2000
2
Denumirea
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
ştiințifică
3
Denumirea populară Ţipar, chişcar, chişcar roşu, cicar, cic, cec, vârlan, vârlar
4
Descrierea speciei
Corpul este alungit, relativ cilindric, profilul dorsal şi cel ventral
aproape orizontale, comprimat lateral spre coadă şi acoperit cu solzi
foarte mici, fără a prezenta o linie laterală evidentă. Gura este mică,
inferioară, prevăzută cu 10 mustăţi dintre care 4 la vârful botului (pe
maxila superioară), două mai lungi la colţurile gurii şi 4 pe mandibulă.
Înotătoare mici şi oarecum rotunjite. Dorsala se află deasupra ventralei,
începutul ei este aproape la jumătatea distanţei dintre ceafă şi baza
caudalei. Anala are baza scurtă, se prinde în urma verticalei posterioare
a dorsalei. Caudala este mică, rotunjită şi formată din 16-18 radii
principale. Ventrala nu ajunge până la orificiul anal.
Culoarea este galbenă, spatele brun, abdomenul bate în galbenportocaliu. Pe spate se află numeroase pete verzui-negricioase, pe
mijlocul flancurilor, de la ochi şi până la baza caudalei, se întinde o
dungă lată, întunecată. Sub această dungă şi deasupra ei, sunt
numeroase puncte şi pete, unele dintre ele contopindu-se şi formând alte
două dungi, longitudinale, mai înguste şi incomplete. Ochii sunt galbeni
aurii. Toate înotătoarele gălbui-fumurii, caudala şi dorsala prezintă pe
ele puncte întunecate. Talia până la 20-25 cm, rareori atinge 32 cm.
Țiparul se întâlnește în aproape toate bălţile, în lacuri și iazuri, până în
zona colinară, mai rar în râurile de şes lent curgătoare. În râuri este
localizat în porţiunile mâloase şi braţele laterale, unde găseşte fund
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5

Perioade critice

6

Cerinţe de habitat

7

Fotografii

mâlos şi vegetaţie. Având posibilitatea respiraţiei aeriene (intestinale),
rezistă la lipsa de oxigen din apă, în caz de secare a bălţilor, el se
îngroapă în nămol şi supravieţuieşte chiar unor secări temporare a
bălţilor. Este sensibil la schimbările de presiune atmosferică, înaintea
furtunilor urcă la suprafața apei. Primăvara, în perioada de reproducere,
nu întreprinde migraţii propriu-zise, dar este mult mai mobil decât în
restul anului. Reproducerea durează din martie până în iunie, cînd
femelele depun icrele pe vegetaţia acvatică, cca. 100 000-150 000.
Încubația durează 7-8 zile, la 15oC.
Martie – iunie, perioada de reproducere.
Aprilie – iulie, perioada de predezvoltare.
Este specie dulcicolă, bentică stagnofilă, preferând bălţi, lacuri sau râuri
de şes cu curent lent şi fund mâlos, cu vegetaţie. Hrana constă din
detritus organic, vegetaţie acvatică, viermi, crustacee, larve de insecte,
moluşte.
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Misgurnus fossilis - țipar
1
Specia
Cod Natura 2000: 1145, Cod EUNIS: 551, prezentă în anexa 2A a
Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
Informaţii specifice
Specia nu au fost capturată în timpul sesiunilor de pescuit, dar în sit
2
speciei
găsim habitate potrivite.
Statutul de prezenţă rezident
3
[temporal]
Statutul de prezenţă izolată
4
[spaţial]
Statutul de prezenţă nativă
5
[management]
prezenţă certă (atunci când prezenţa speciei este certă dar fără a putea
6
Abundenţă
preciza alte detalii)
Perioada de
Iunie – Septembrie 2018
7
colectare a datelor
din teren
Având în vedere că nu au fost capturate exemplare în timpul
pescuitului de control, dar ținând cont de prezența habitatelor preferate
Distribuţia speciei
8
de specie, respectiv distribuția speciilor cu cerințe de habitat și
[interpretare]
ecologie similară, țiparul poate fi prezent cu precădere în zonele cu
substrat nisipos-mâlos și curent mai lent. Astfel de habitate găsim cu
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precădere pe canale.

9

10

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

1. Bănărescu P. 1964. Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti
2. Oțel V. 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
3. Proiect Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor
din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate - Ghid
sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din
România. 2015. Cluj-Napoca
4. http://www.fishbase.org
5. http://bd.eionet.europa.eu

C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
1145 – Misgurnus fossilis
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
speciei în aria
naturală protejată

Pagina 122

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7
A.8
A.9

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate
Alte detalii

Având în vedere că nu au fost capturate exemplare în timpul
pescuitului de control, dar ținând cont de prezența habitatelor
preferate de specie, respectiv distribuția speciilor cu cerințe de habitat
și ecologie similară, țiparul poate fi prezentă cu precădere în zonele
cu substrat nisipos, mâlos și curent lent. Astfel de habitate găsim cu
precădere pe canale.
prezenţă certă

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

Scăzută
Informaţii publice
La nivelul sitului habitatele preferate de specie au prezență restrânsă.

4.3.10. SPECIA PELECUS CULTRATUS
A. Date generale ale speciei
Nr Informaţie/ Atribut
Descriere
1
Cod Specie - Natura 2522
2000
2
Denumirea
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
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3
4

ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

5

Perioade critice

6

Cerinţe de habitat

7

Fotografii

Sabiţă, saghiţă, săbioară, săbicioară, săbâiţă, saghi
Talia până la 25-35 cm, rareori atinge 50 cm.
D II-III (6) 7, A II-III (24) 25-28 (29), L. lat. (90-) 93 12-15/3-5 110
(115), D.far. 2,5-5,2, sp.br. 18-23, vert. 50-52
Capul scurt, se cuprinde de 4,4-5 ori în lungimea corpului. Gura este
mică, superioară; buzele sunt înguste şi subţiri, cărnoase numai la
capete. Falca inferioară puternic proeminentă, se urcă în sus, aproape
vertical. Corpul alungit, cu spatele aproape drept, iar abdomenul arcuit,
în formă de muchie de sabie, de unde i se trage şi numele. Înălţimea
maximă a corpului se cuprinde în lungimea acestuia (fără caudală), de
4,2-5,0 ori. Solzii sunt cicloizi, foarte subţiri şi foarte caduci.
Înotătoarele pectorale foarte lungi, cuprinzându-se de 3,0-3,7 ori în
lungimea corpului şi ascuţite ajungând până la baza ventralei. Dorsala
este mică, poziţionată dincolo de începutul analei. Caudala cu lobii
inegali. Spatele este albastru ca oţelul călit sau cenuşiu-verzui cu reflexe
metalice; laturile şi abdomenul albe-argintii, bătând câteodată foarte
uşor în roşu-trandafiriu. Dorsala şi caudala cenuşii, celelalte înotătoare
cenuşii-gălbui cu reflexe roşcate. Irisul argintiu sau cu luciuri aurii.
Sabiţa este un pește pelagic, ce trăieşte în fluvii şi râuri de șes, în
regiunile salmastre din faţa gurilor acestora. Comportamentul sabiţei
este unul activ, înotând între ape sau aproape de suprafaţă, în bancuri,
de obicei pe vârste. În râuri mici nu intră; în schimb se găseşte în
limanuri salmastre, în bălţi şi în jepşi. În bălţile de inundaţie ale fluviilor
pătrunde primăvara, iar pentru reproducere se întoarce în fluviu.
Reproducerea are loc în lunile aprilie-iunie, începând la o temperatură
de 12oC. O femelă depune în medie 33500 icre semipelagice, în ape
puțin adânci. După 3-4 zile apar larve nepigmentate ce măsoară 7 mm.
Maturitatea sexuală, la 3-4 ani.
Primăvara-vară, în timpul/după reproducere, în anii cu viituri mari,
prelungite, ape încărcate cu suspensii, situație ce influențează negativ
dezvoltarea organismelor planctonice prin lipsa transparenței apei.
Specie dulcicolă reofil-stagnofilă, ocazional salmastricolă, nectonică,
preferă fluviile şi râurile de şes, cu un curs lent, precum şi în multe
lacuri interioare; frecvent în lacurile şi limanurile litorale, precum şi în
părţile îndulcite ale mărilor. Se hrăneşte cu: plancton (mai ales
tineretul), nevertebrate bentonice, insecte aeriene şi peşti mici.
-
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Pelecus cultratus - sabiță
1
Specia
Cod Natura 2000: 2522, Cod EUNIS: 10030.
La nivelul sitului habitatele preferate de specie au prezență abundentă.
Informaţii specifice
2
Aceste habitate se caracterizează cu apă cu curent slab, în zona
speciei
pelagică.
Statutul de prezenţă rezident
3
[temporal]
Statutul de prezenţă izolată
4
[spaţial]
Statutul de prezenţă nativă
5
[management]
prezenţă certă (atunci când prezenţa speciei este certă dar fără a putea
6
Abundenţă
preciza alte detalii)
Perioada de
Iunie – Septembrie 2018
7
colectare a datelor
din teren
Distribuţia speciei
Conform literaturii de specialitate specia ar fi prezentă în zona
8
[interpretare]
pelagică.

9

10

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

1. Bănărescu P. 1964- Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII. Editura
Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bușniță Th. și Alexandrescu I. 1963- Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
3. Kottelat, M. & Freyhof, J. 2007- Handbook of European freshwater
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4.
5.

6.
7.
8.

fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
Oțel V. 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
Proiect - Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor
din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate - Ghid
sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din
România. 2015.
www.iucnredlist.org
http://bd.eionet.europa.eu
www.enfo.agt.bme.hu

C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
2522 – Pelecus cultratus
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
speciei în aria
naturală protejată

A.3

A.4
A.5

A.6

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]
Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în

Conform literaturii de specialitate specia ar fi prezentă în zona
pelagică de pe tot arealul sitului.
prezenţă certă (specie necapturată, dar prezentă în capturile de pescuit
industrial)
slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără măsurători
prin eşantionare.
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A.8

locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate

A.9

Alte detalii

A.7

Scăzută
Informaţii publice
Specia nu a fost capturată. Datele pescarilor industriali indică
prezentă certă și efective în scădere a speciei.

4.3.11. SPECIA RHODEUS SERICEUS AMARUS
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - Natura 1134
2000
2
Denumirea
Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)
ştiințifică
3
Denumirea populară boarță, belghiţă, beltiţă, beschiţă, blehariţă, boarchiţă, borţ, burticuţă,
borţică, burtă verde, cărășoaică, chisoagă, chizdorungă, chitic lat,
chizdurcă, halan, lătana, mioarţă, ocheană-săracă sau pește-sărac,
preuteasă, proscheraş, proschiraș rânchiţă, roşioară, sfei.
4
Descrierea speciei
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.
Coloritul - 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.
Dimorfismul sexual este foarte evident, se manifestă pe tot cursul
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,
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5

Perioade critice

6

Cerinţe de habitat

7

Fotografii

ovipozitorul devine portocaliu și se alungește, ajungând să depășească
mult baza caudalei.
Aprilie – august, perioada de reproducere.
Mai – septembrie, perioada de predezvoltare.
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. Răspândirea sa
este legată de prezenţa lamelibranhiatelor. 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.

Exemplar de Rhodeus sericeus amarus din situl ROSCI0044 Corabia
Turnu-Măgurele, iunie 2018, foto Falka Istvan

Echipament cu care s-au desfășurat campaniile de teren din situl
ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, iunie 2018, foto Falka Istvan
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Rhodeus sericeus amarus - boarcă
1
Specia
Cod Natura 2000: 1134, Cod EUNIS: 582, prezentă în anexa 2A a
Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
Informaţii specifice
La nivelul sitului în habitatele preferate de specie prezența este
2
speciei
abundentă
Statutul de prezenţă rezident
3
[temporal]
Statutul de prezenţă larg răspândită
4
[spaţial]
Statutul de prezenţă nativă
5
[management]
6
Abundenţă
comună
Perioada de
Iunie – Septembrie 2018
7
colectare a datelor
din teren
Specia se regăsește pe o suprafață mare în cadrul ariei protejate, cu
predilecție în zonele de mal unde găsește zone fără curent, hrană, iar
Distribuţia speciei
în perioada de reproducere scoici (reproducerea speciei depinde de
8
[interpretare]
lamelibranchiate).
Specia a fost capturată în 57.1% din puncte de colectare, cea ce
înseamnă 61.4% din suprafața investigată.

9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10

Alte informaţii

1. Bănărescu P. 1964- Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII. Editura
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privind sursele de
informaţii

Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Harka Á. & Bănărescu P. 1999- Fish fauna of the Upper Tisa. In:
Hamar J. & Sárkány-Kiss E. (eds.): The Upper Tisa Valley. Tiscia
Monograph Series, Szeged. pp. 439-454.
3. Kottelat, M. & Freyhof, J. 2007- Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
4. Nalbant T. 1995- Fish of the Mureş (Maros) River: systematics and
ecology. In: Hamar J., Sárkány-Kiss E. (eds.): The Maros/Mureş
River Valley. Tiscia Monograph Series, Szolnok – Szeged - Târgu
Mureş, Hungary – Romania, pp. 225-234.
5. Oțel V. 2007- Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării, Editura Centrul de Informare Tehnologică Delta
Dunării,Tulcea.
6. http://www.fishbase.se

C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
1134 – Rhodeus sericeus amarus
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
speciei în aria
naturală protejată

A.3

A.4
A.5

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]
Mărimea populaţiei
speciei în locul

În general exemplarele din această specie au fost capturate în zone
litorale cu un curent al apei nu foarte puternic, mal argilo-nisipos.
Clasa 8 interval 50.000-100.000 i
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A.8

respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate

A.9

Alte detalii

A.6

A.7

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Ridicată
Informaţii publice
La nivelul sitului habitatele preferate de specie au prezență
abundentă.

4.3.12. SPECIA SABANEJEWIA AURATA
A. Date generale ale speciei
Nr Informaţie/ Atribut
Descriere
1
Cod Specie - Natura 1146
2000
2
Denumirea
Sabanejewia aurata (Karaman, 1922)
ştiințifică
3
Denumirea populară câră, fâță, râmbiță
4
Descrierea speciei
Este o specie de talie mică, de regulă cu o lungime totala de 8-10 cm.
Prezintă corp alungit, moderat comprimat lateral. Înălțimea maximă se
cuprinde de 5-6 ori în lungime fără coadă. Are spatele arcuit. În zona
pedunculul caudal, dorsal și în jumătatea posterioară, are o muchie
adipoasă tare, care în partea ventrală este slab vizibilă la bază. Are
solzii, mici,ce se acopera unii pe alții. Gura este inferioară și prezintă 3
perechi de mustăți. Ochii sunt mici, foarte apropiați de frunte. Prezintă
spini suborbitari. Privind coloritul fondul este de obicei alb-gălbui sau
auriu, pe care prezintă pete. De regulă prezintă un șir de pete late
dorsale, un șir de pete mici si un șir de pete largi pe flancuri.
Variabilitatea morfologică a speciei este deosebit de accentuată
5
Perioade critice
Mai – august, perioada de reproducere.
Iunie– septembrie, perioada de predezvoltare.
6
Cerinţe de habitat
Specia se intâlnește în râuri începând de la munte până la șes, pe funduri
pietroase-nisipoase. În caz de substrat nisipos cea mai mare parte a
timpului se îngroapă în nisip. Prezența specie pare a fi condiționată mai
mult de habitat, decât de altitudine.
7
Fotografii
-
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Sabanejewia aurata - dunariță
1
Specia
Cod Natura 2000: 1146, Cod EUNIS: 594, prezentă în anexa 2A a
Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
Specia a fost capturată în timpul sesiunilor de pescuit în apropierea
Informaţii specifice
2
malurilor care au prezentat un fund nisipos, nisipos-pietros, cu
speciei
precădere în apropierea confluenței Olt-Dunăre.
Statutul de prezenţă rezident
3
[temporal]
Statutul de prezenţă izolată
4
[spaţial]
Statutul de prezenţă nativă
5
[management]
6
Abundenţă
rară
Perioada de
Iunie – Septembrie 2018
7
colectare a datelor
din teren
S-a capturat un număr redus de exemplare. Câra poate fi prezentă cu
precădere în zonele cu substrat nisipos, pietros și curent mai
Distribuţia speciei
accentuat,Astfel de habitate găsim cu precădere pe râul Olt, la
8
[interpretare]
confluența Olt - Dunăre.
Specia a fost capturată în 7.1% din puncte de colectare, cea ce
înseamnă 8% din suprafața investigată.

9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10

Alte informaţii

1. Bănărescu P. 1964- Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII. Editura
Pagina 132

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

privind sursele de
informaţii

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Acad. R.P.R. Bucureşti.
Bușniță Th. și Alexandrescu I. 1963- Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
Kottelat, M. & Freyhof, J. 2007- Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
Oțel V. 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
Proiect - Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor
din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate - Ghid
sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din
România. 2015.
http://www.fishbase.org
http://bd.eionet.europa.eu

C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
1146 – Sabanejewia aurata
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
speciei în aria
naturală protejată

A.3

A.4
A.5

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]
Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Câra poate fi prezentă cu precădere în zonele cu substrat nisipos,
pietros și curent mai accentuat.
Clasa 5: interval 5.000 – 10.000 i
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A.6

A.7
A.8
A.9

Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate
Alte detalii

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

Scăzută
Informaţii publice
La nivelul sitului habitatele preferate de specie au prezență restrănsă..

4.3.13. SPECIA ZINGEL STREBER
A. Date generale ale speciei
Nr Informaţie/ Atribut
Descriere
1
Cod Specie - Natura 1160
2000
2
Denumirea
Zingel streber (Siebold, 1863)
ştiințifică
3
Denumirea populară fusar, fus, pește de piatră, prundar
4
Descrierea speciei
În cadrul acestei specii dimorfismul sexual este slab spre absent.
Posibilităţi de confuzie cu alte specii. Fusarul se poate confunda cu
pietrarul (Zingel zingel). Pietrarul se distinge de fusar prin faptul că are
pendunculul caudal mai scurt, iar benzile transversale sunt mai slab
delimitate, numărul acestora fiind variabil.
5
Perioade critice
Martie – mai, perioada de reproducere.
Aprilie – iunie, perioada de predezvoltare.
6
Cerinţe de habitat
Preferă ecosistemele acvatice reofile din zona de deal, respectiv şes şi
care au un substrat format din pietriş, nisip sau argilă; coabitează cu
pietrarul.
Specie bentonică, cu un regim de viaţă preponderent nocturn, solitară
(nu se grupează în cârduri) şi nu întreprinde migraţii sezoniere; adesea
se îngroapă în nisip.
7
Fotografii
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Zingel streber - fusar
1

Specia

Cod Natura 2000: 1160, Cod EUNIS: 626, prezentă în anexa 2A a
Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
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2
3
4
5

Informaţii specifice
speciei
Statutul de prezenţă
[temporal]
Statutul de prezenţă
[spaţial]
Statutul de prezenţă
[management]

6

Abundenţă

7

Perioada de
colectare a datelor
din teren

8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

Specia nu au fost capturată în timpul sesiunilor de pescuit, dar în sit
găsim habitate potrivite speciei.
rezident
izolată
nativă
prezenţă certă (atunci când prezenţa speciei este certă dar fără a putea
preciza alte detalii)
Iunie – Septembrie 2018

Având în vedere că nu au fost capturate exemplare în timpul
pescuitului de control, dar ținând cont de prezența habitatelor preferate
de specie, respectiv distribuția speciilor cu cerințe de habitat și
ecologie similară, se poate confirma prezența lui în aria protejată.

1. Bănărescu P. 1964- Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII. Editura
Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bușniță Th. și Alexandrescu I. 1963- Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
3. Cărăușu S.I., 1952- Tratat de ihtiologie. Editura Academiei
Republicii Populare Române, București.
4. Kottelat, M. & Freyhof, J. 2007- Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
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5. Oțel V. 2007- Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării, Tulcea
6. Proiect - Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor
din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate - Ghid
sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din
România. 2015.
7. http://www.fishbase.org
8. http://bd.eionet.europa.eu
C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
1160 – Zingel streber
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
speciei în aria
naturală protejată

A.3

A.4
A.5

A.6
A.7

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]
Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii

Preferă ecosistemele acvatice reofile, care au un substrat format din
pietriş, nisip sau argilă
prezenţă certă

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

Scăzută
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A.8

speciei
Confidenţialitate

A.9

Alte detalii

Informaţii publice
Specia nu a fost capturată. Datele pescarilor industriali indică
prezentă certă.

4.3.14. SPECIA ZINGEL ZINGEL
A. Date generale ale speciei
Nr Informaţie/ Atribut
Descriere
1
Cod Specie - Natura 1159
2000
2
Denumirea
Zingel zingel (Linnaeus, 1766)
ştiințifică
3
Denumirea populară Fusar mare sau pietrar
4
Descrierea speciei
Corpul este alungit, fusiform, aproape circular în secțiune. Înălțimea
maximă reprezintă 13-20% din lungimea corpului, iar grosimea 82100% din înălțime. Capul este relativ mare, uşor comprimat dorsoventral, botul potrivit de lung, rotunjit în partea anterioară. Gura
inferioară este mare şi semilunară. Pedunculul caudal este gros și slab
comprimat lateral. Lungimea lui reprezintă 25-30% din lungimea
corpului, iar înălțimea 4,9-6,3%. Corpul este acoperit în totalitate de
solzi mici ctenoizi. Prezintă două înotătoare dorsale uşor îndepărtate, cu
bazele relativ lungi. Prima dorsală este constituită numai din radii
simple (13-15), spinoase, iar cea de-a doua prezintă doar două radii
simple, urmate exclusiv de radii ramificate (18-21), moi. Culoarea pe
partea dorsală a corpului este brună-cenuşie, cu benzi sau pete
întunecate, şterse şi slab demarcate. Abdomenul este de culoare albgălbuie. În mod obișnuit poate ajunge la dimensiunea de 30-35 cm, cu
un maxim cunoscut de 48 cm.
5
Perioade critice
Martie – mai, perioada de reproducere.
Aprilie – iunie, perioada de predezvoltare.
6
Cerinţe de habitat
Pietrarul este o specie dulcicolă, reofilă, populând cursul principal
al unor râuri mari, unde găseşte substrat tare, nisipos sau pietros. Preferă
zonele cu apă adâncă, limpede şi curent puternic. Pietrarul este
bentonic, fiind găsit de obicei printre pietre. Acesta se hrănește în
special noaptea cu diverse nevertebrate acvatice şi peşti mărunţi.
7
Fotografii
-
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Zingel zingel – fusar mare
Cod Natura 2000: 1159, Cod EUNIS: 627, prezentă în anexele 2A, 4A
1
Specia
și 5A a Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva
Habitate).
Informaţii specifice
Specia nu au fost capturată în timpul sesiunilor de pescuit, dar în sit
2
speciei
găsim habitate potrivite speciei.
Statutul de prezenţă rezident
3
[temporal]
Statutul de prezenţă izolată
4
[spaţial]
Statutul de prezenţă nativă
5
[management]
prezenţă certă (atunci când prezenţa speciei este certă dar fără a putea
6
Abundenţă
preciza alte detalii)
Perioada de
Iunie – Septembrie 2018
7
colectare a datelor
din teren
Având în vedere că nu au fost capturate exemplare în timpul
Distribuţia speciei
pescuitului de control, dar ținând cont de prezența habitatelor preferate
8
[interpretare]
de specie, respectiv distribuția speciilor cu cerințe de habitat și
ecologie similară, se poate confirma prezența lui în aria protejată.

9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10

Alte informaţii
privind sursele de

1. Bănărescu P. 1964- Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII. Editura
Acad. R.P.R. Bucureşti.
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informaţii

2. Bușniță Th. și Alexandrescu I. 1963- Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
3. Cărăușu S.I., 1952- Tratat de ihtiologie. Editura Academiei
Republicii Populare Române, București.
4. Kottelat, M. & Freyhof, J. 2007- Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
5. Oțel V. 2007- Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării, Tulcea
6. Proiect - Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor
din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate - Ghid
sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din
România. 2015.
7. http://www.fishbase.org
8. http://bd.eionet.europa.eu

C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
1159 – Zingel zingel
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
Tipul populaţiei
A.2
speciei în aria
naturală protejată

A.3

A.4
A.5

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei Preferă ecosistemele acvatice reofile, care au un substrat format din
[descriere]
pietriş, nisip sau argilă
Mărimea populaţiei prezenţă certă
speciei în locul
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A.8

respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate

A.9

Alte detalii

A.6

A.7

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

Scăzută
Informaţii publice.
Specia nu a fost capturată. Datele pescarilor industriali indică prezentă
certă.

4.4. HERPETOFAUNĂ
4.4.7. SPECIA BOMBINA BOMBINA
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - 1188
Natura 2000
2
Denumirea
Bombina bombina (Linnaeus, 1758)
științifică
3
Denumirea
Buhaiul de baltă cu burtă roșie, Izvorașul cu burtă roșie.
populară
4
Descrierea
Specie de talie mică și corp îndesat, ochii mici, proeminenți și situați dorsospeciei
lateral cu pupila triunghiular-cordiformă. Capul este turtit și botul rotunjit.
Membrele posterioare sunt mari, puțin mai lungi decât capul. Articulația tibiotarsală a piciorului posterior atinge baza membrului anterior sau umărul, iar
articulația tarso-metatarsală atinge comisura gurii sau ochiul. Degetele
membrelor anterioare sunt scurte și rotunjite, primul deget fiind cel mai scurt,
iar al 3-lea cel mai lung. Degetele membrelor posterioare sunt legate între ele
printr-o membrană interdigitală de formă concavă ce ajunge până în vârful
degetelor. Tuberculul metatarsal este mic și rotund. Dorsal, tegumentul este
acoperit cu numeroși negi rotunzi sau ovali ce prezintă în centrul lor un punct
negru central în vârful căruia se află un spin cornos. Ventral tegumentul este
mai neted decât cel dorsal și este prevăzut cu granule în centrul cărora de
găsesc puncte negre cornoase. Masculii se diferențiază de femele prin corpul
puțin mai scurt, capul mai lat, membrele anterioare mai puternice, prezența
calozităților nupțiale și a 2 saci vocali interni, care se văd în perioada de
reproducere atunci când sunt umflați. Coloritul dorsal variază între negruPagina 140

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

5

Perioade
critice

6

Cerințe de
habitat

7

Fotografii

cenușiu, cenușiu-bej și cenușiu-măsliniu peste care sunt inserate pete măslinii
sau negre. Coloritul ventral este negru-albăstrui cu pete mari și neregulate
galben-portocalii sau roșii. Pe fondul negru, se disting pete mici albe în centrul
cărora sunt negi negri.
Perioada de activitate începe din martie-aprilie până în octombrie. Hibernează
ascunsă în gropi, galerii subterane sau sub pietre. Reproducerea începe în
aprilie și durează 2-3 luni. Amplexus-ul este lombar. Ponta cuprinde cca. 80100 de ouă și este depusă izolat sau în grămezi mici, fixate de plantele acvatice
sau submerse. Larva eclozează după o săptămână, iar metamorfoza durează 90
de zile. Se hrănește cu nevertebrate acvatice și cu diferite insecte de uscat.
Perioadele de migrație (primăvara și toamna) în care indivizii sunt nevoiți să
traverseze căi rutiere pentru a se reproduce sau pentru a se retrage în zonele de
iernare. Însă, cea mai critică perioada a acestei specii este vara, atunci când
bălțile de reproducere seacă, iar numeroase exemplare de larve mor datorită
imposibilității deplasării pe mediul terestru.
Este un animal acvatic și diurn întâlnit zonele de șes și deal. Preferă în general
bălțile de dimensiuni mai mari, permanente sau semipermanente, cu vegetație
palustră bogată, zone mlăștinoase, dar și ape încet curgătoare (cum sunt
izvoarele sau canalele de irigație).

Adult din specia Bombina bombina întâlnit în cadrul sitului ROSCI0044
Corabia – Turnu Măgurele (în apropierea localității Poiana),
aprilie 2018. Foto – Valentina Moraru
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Adult din specia Bombina bombina întâlnit în cadrul sitului ROSCI0044
Corabia – Turnu Măgurele (în apropierea localității Islaz),
septembrie 2018. Foto – Valentina Moraru

Habitat al speciei Bombina bombina aflat în interiorul unei păduri de plop
exploatate din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele (în
apropierea localității Poiana), aprilie 2018. Foto – Valentina Moraru
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Habitat al speciei Bombina bombina aflat pe mijlocul unui drum forestier din
cadrul sitului ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele (în apropierea localității
Islaz), mai 2018. Foto – Valentina Moraru

Habitat al speciei Bombina bombina aflat într-o zonă inundabilă a Dunării din
cadrul sitului ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele (în apropierea localității
Islaz), septembrie 2018. Foto – Valentina Moraru
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informație/ Atribut Descriere
Bombina bombina – izvorașul cu burtă roșie
Cod Natura 2000: 1188, Cod EUNIS: 637, prezentă în anexele 2A și
1
Specia
4A a Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
2

Informații specifice
speciei

Primăvara, specia a fost identificată în principal în bălți de
dimensiuni mici și medii cu adâncime cuprinse între 5 și 50 de cm
(ideale pentru că se pot încălzi mai repede la soare), din interiorul sau
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3
4
5
6
7

Statutul de prezență
[temporal]
Statutul de prezență
[spațial]
Statutul de prezență
[management]
Abundență
Perioada de colectare
a datelor din teren

8

Distribuția speciei
[interpretare]

9

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10

Alte informații
privind sursele de
informații

marginea pădurilor, pășunilor sau chiar de pe mijlocul drumurilor de
pământ (apă acumulată din precipitații sau inundări sub formă de
gropi mâloase făcute de roțile utilajelor de mare tonaj). Pe timpul
verii majoritatea acestor bălți seacă, iar exemplarele migrează în
bălțile și canalele cu apă permanentă. Spre deosebire de alte specii de
amfibieni din cadrul sitului cu activitate permanent acvatică,
Bombina bombina este o specie rar întâlnită, fiind extrem de sensibilă
la factorii de mediu perturbatori.
rezident
larg răspândită
nativă
rară
Martie 2018 – Septembrie 2018
Specia poate fi întâlnită neuniform în cadrul sitului. Locațiile unde a
fost identificată a depins majoritar de perioada de colectare a datelor.
Foarte multe populații care au fost întâlnite primăvara, vara nu au mai
fost găsite, exemplarele retrăgându-se în bălțile cu apă permanentă.

1. Fuhn I. E., (1960): Amphibia. In: Fauna R.P.R., Vol. XIV, Fasc.
1, Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti.
2. Fuhn I. E., (1969): Broaște, șerpi, șopârle. Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti.
3. Iftime A., (2005): Reptilia. In: Botnariuc & Tatole (eds): Cartea
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Roşie a Vertebratelor din România, Ed. Acad. Române, București.
4. ***Legea 13 din 1993 pentru aderarea României la Convenția
privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din
Europa.
5. ***Directiva Consiliului 92/43/EEC.
6. ***OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
C. Harta de distribuție a speciei ca punct
Cod
Parametru
Descriere
B.1.
Specia
1188 - Bombina bombina
B.2.
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
B.3.
Localizarea speciei
[geometrie]

B.4.
B.5.

B.6.

B.7.

Suprafaţa habitatului
grupului de indivizi
Localizarea speciei
[descriere]

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor

50 - 100 ha
Cele mai multe exemplare au fost întâlnite în pășunea dintre
localitățile Corabia și Gârcov, restul exemplarelor au fost întâlnite
solitar sau în grupuri mici de indivizi distribuite în apropierea
localității Islaz și Poiana.
Clasa 3: 100 – 500 de indivizi

medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor
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B.8.
B.9.
B.10.

referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate
Alte detalii

obţinute prin măsurători parţiale;

Scăzută
Informaţii publice.
-

4.4.8. SPECIA TRITURUS DOBROGICUS
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie 1993
Natura 2000
2
Denumirea
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)
științifică
3
Denumirea
Triton cu creastă dobrogean, Triton dobrogean, Sălămâzdră de apă,
populară
Caracaticioară, Șopârlă de apă, Triton, Sălămâzdră de apă cu creastă
5
Descrierea
Specie de talie mare cu corpul zvelt, capul mic și îngust, coada egală sau mai
speciei
scurtă decât restul corpului, tegumentul este neted, slab verucos. În perioada
de reproducere masculii prezintă o creastă dorsală înaltă și dințată care
începe dintre ochi, fiind separată de creasta caudală print-un șanț despărțitor
(femelele nu prezintă creastă). Membrele sunt scurte și subțiri; degetele
masculilor fiind mai lungi și mai subțiri decât cele ale femelelor.
Coloritul variază dorsal de la brun, brun-roșcat la brun-gălbui cu puncte
negre rotunde, iar ventral de la galben-portocaliu la roșu-portocaliu,
prezentând pete negre rotunde. La unele exemplare petele de pe abdomen se
intersectează median, formând o linie continuă sau un desen în zig-zag. Gușa
este neagră cu mici pete albe-sidefii. Pe flancuri sunt prezente puține puncte
albe.
În perioada februarie - iunie duce un mod de viață acvatic, iar după această
perioadă părăsește apa trăind pe urcat. La începutul lunii aprilie femelele
depun ponta, iar în perioada iunie-august larvele se metamorfozează.
Hibernează pe sub grămezi mari de stuf sau îngropate în mâlul de pe malurile
bălții.
6
Perioade critice Perioadele de migrație (primăvara și toamna) în care indivizii sunt nevoiță să
traverseze căi rutiere pentru a se reproduce sau pentru a se retrage în zonele
de iernare și perioadele de secetă în care habitatele acvatice seacă.
7
Cerințe de
Este o specie acvatică și terestră ce poate fi întâlnită în zona de șes. Preferă
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habitat

8

Fotografii

ape mai adânci, stătătoare sau lin curgatoare din zone deschise sau
împădurite. În perioada terestră se întâlnește la marginea bălților, în stuful
culcat la pământ și amestecat cu mâl sau în litiera arboretelor și
subarboretelor.
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
1993 – Triturus dobrogicus – triton cu creastă doorgean
Cod Natura 2000: 1993, Cod EUNIS: 819, prezentă în anexa 2A a
1
Specia
Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).

2

3
4
5
6
7
8
9

10

Informaţii specifice
speciei

Statutul de prezenţă
[temporal]
Statutul de prezenţă
[spaţial]
Statutul de prezenţă
[management]
Abundenţă
Perioada de
colectare a datelor
din teren
Distribuţia speciei
[interpretare]
Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

Pe perioda de colectare a datelor, în interiorul ariei naturale protejate
ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele specia nu a fost întâlnită, iar în
literatura de specialitate specia a fost menționată doar la nivel de
poziționare geografică (aproape de confluența râul Sâi cu Dunrea) fără
a fi specificate coordonatele exacte (Torok, 2001). Este o specie foarte
rară, iar găsirea ei necesită un efort de personal și timp mult mai mare.
Sunt necesare cercetări viitoare asupra acestei specii.
rezident
izolată
nativă
prezență incertă
Aprilie 2018 – Septembrie 2018

În perioada de colectare a datelor specia nu a fost identificată la
nivelul sitului.
Întrucât specia nu a fost identificată în teren nu poate fi furnizată o
hartă de distribuție goală.
1. Fuhn I. E., (1960): Amphibia. In: Fauna R.P.R., Vol. XIV, Fasc. 1,
Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti.
2. Fuhn I.E., (1969): Broaște, șerpi, șopârle. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.
3. Iftime A., (2005): Reptilia. In: Botnariuc & Tatole (eds): Cartea
Roşie a Vertebratelor din România, Ed. Acad. Române, București.
4. Torok Z., (2001): Herpetological investigation in the lower Danube
area (Calafat-Călărași sector), Studii și cercetări, Biologie,
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Universitatea din Bacău, 6: 115-119.
5. ***Legea 13 din 1993 pentru aderarea României la Convenția
privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din
Europa.
6. ***Directiva Consiliului 92/43/EEC.
7. ***OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
C. Harta de distribuție a speciei ca punct
Cod
Parametru
Descriere
B.1.
Specia
1993 – Triturus dobrogicus
B.2.
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
B.3.
Localizarea speciei Întrucât specia nu a fost identificată în teren nu poate fi furnizată o
[geometrie]
hartă de distribuție goală.
B.4.
Suprafaţa
Întrucât specia nu a fost identificată pe perioada de colectare a
habitatului grupului datelor nu se poate aprecia suprafața habitalului acesteia.
de indivizi
B.5.
Localizarea speciei În perioada de colectare a datelor specia nu a fost identificată la
[descriere]
nivelul sitului.
B.6.
Mărimea populaţiei Întrucât specia nu a fost identificată pe perioada de colectare a
speciei în locul
datelor nu se poate aprecia mărimea populației în locul respectiv.
respectiv
B.7.
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor
referitoare la
obţinute prin măsurători parţiale;
populaţia speciei în
locul respectiv
B.8.
Clasa densităţii
Scăzută.
speciei
B.9.
Confidenţialitate
Informaţii publice.
B.10. Alte detalii
-
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4.4.9. SPECIA LACERTA VIRIDIS
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie 1263
Natura 2000
2
Denumirea
Lacerta viridis (Laurenti, 1768)
științifică
3
Denumirea
Gușterul
populară
5
Descrierea
Specie cu corpul zvelt, înalt și lung de aprox. 40 cm. Capul este mare și botul
speciei
ascuțit. Coloritul dorsal al masculilor variază între verde, verde deschis și
galben pe suprafața căruia sunt inserate puncte negre. Gușa și laturile capului
sunt colorate albastru intens, iar abdomenul este galben verzui. Coloritul
dorsal al femelelor începe de la gât cu verde-măsliniu și se continuă spre
coadă brun-cafeniu cu pete negre sau 2-4 linii longitudinale deschise, iar
ventral este alb-gălbui sau verzui cu gușa albă. Juvenilii sunt brun-roșcat cu
puncte negre și ocele deschise pe lateralele corpului. Pe lângă acest colorit
general al speciei mai apar și diferite varietăți. Se hrănește cu diferite insecte,
păienjeni și crustacee. Hibernează în perioada octombrie-martie.
Reproducere începe din luna mai, iar în perioada iunie-iulie femelele depun
7-14 ouă albe în sol, iar eclozarea are loc în luna august.
6
Perioade critice Perioadele de migrație (primăvara și toamna) în care indivizii sunt nevoiță să
traverseze căi rutiere pentru a se reproduce sau pentru a se retrage în zonele
de iernare.
7
Cerințe de
Este o specie în diferite tipuri de habitate: liziere de pădure, luminișuri,
habitat
tufărișuri, margini de drumuri și de culturi agricole, stâncării, maluri de ape
cu vegetație etc..
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8

Fotografii

Mascul adult din specia Lacerta viridis identificat în cadrul sitului
ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele (în apropierea localității Turnu
Măgurele), iunie 2018. Foto – Valentina Moraru

Lizieră de pădure din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele
în care a fost identificată specia Lacerta viridis, aprilie 2018.
Foto – Valentina Moraru
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Habitat din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele în care a
fost identificată specia Lacerta viridis, mai 2018. Foto – Valentina Moraru

Habitat din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele (în
apropierea localității Turnu Măgurele) în care a fost identificată specia
Lacerta viridis, mai 2018. Foto – Valentina Moraru
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Habitat din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele (în
apropierea localității Islaz) în care a fost identificată specia Lacerta viridis,
septembrie 2018. Foto – Valentina Moraru
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Lacerta viridis - gușter
Cod Natura 2000: 1263, Cod EUNIS: 745, prezentă în anexa 4A a
1
Specia
Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
2
3
4
5
6
7

8

Informaţii specifice
speciei
Statutul de prezenţă
[temporal]
Statutul de prezenţă
[spaţial]
Statutul de prezenţă
[management]
Abundenţă
Perioada de
colectare a datelor
din teren
Distribuţia speciei
[interpretare]

În interiorul ariei naturale protejate specia a fost întâlnită în toate
habitatele caracteristice, atât la extremitatea pădurilor cât și în
interiorul acestora, acolo unde poate găsi petice de lumină și refugii.
rezident
larg răspândită
nativă
comună
Aprilie 2018 – Septembrie 2018

Specia a fost întâlnită pe toată suprafața sitului ROSCI0044 Corabia –
Turnu Măgurele, având o distribuție uniformă. Singurele habitate în
care nu a fost identificată fiind cele umede cu terenurile inundate, însă
când acestea seacă pe timp de vară specia pe populează și le acestea.
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9

10

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

1. Fuhn I.E., Vancea Ș., (1961): Fauna R.P.R. Reptilia (Țestoase,
Șopârle, Șerpi). Vol XIV, fasc. 2, Editura Academiei R.P.R.,
București.
2. Fuhn I.E., (1969): Broaște, șerpi, șopârle. Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti.
3. Iftime A., (2005): Reptilia. In: Botnariuc & Tatole (eds): Cartea
Roşie a Vertebratelor din România, Ed. Acad. Române, București.
4. ***Legea 13 din 1993 pentru aderarea României la Convenția
privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din
Europa.
5. ***Directiva Consiliului 92/43/EEC.
6. ***OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare.

C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1
Specia
1263 – Lacerta viridis
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
A.2
speciei în aria
naturală protejată
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A.3

A.4

A.5

A.6

A.7
A.8
A.9

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]
Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate
Alte detalii

Specia a fost întâlnită pe toată suprafața sitului ROSCI0044 Corabia –
Turnu Măgurele, având o distribuție uniformă. Singurele habitate în
care nu a fost identificată fiind cele umede cu terenurile inundate, însă
când acestea seacă pe timp de vară specia le populează și pe acestea.
Clasa 7: 10.000 – 50.000 de indivizi

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

Ridicată
Informaţii publice;
-

4.4.10. SPECIA ABLEPHARUS KITAIBELII
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie 1276
Natura 2000
2
Denumirea
Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory St-Vincent, 1833)
științifică
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3
5

6
7

8

Denumirea
populară
Descrierea
speciei

Șopârlița de frunzar

Specie de talie mică, cu corpul lung, cilindric și îndesat. Capul mic și scurt
fără gât distinct. Botul este rotunjit și scurt. Coada este lungă și ascuțită,
nediferențiată de trunchi. Membrele sunt foarte mici, subțiri și cu degetele
scurte. Corpul este acoperit cu solzi netezi și plați, cu luciu de smalț, dispuși
în 20 de șiruri longitudinale de jur împrejurul corpului. Coloritul dorsal al
acestei specii este brun-cenușiu cu luciu metalic, iar cel ventral este cenușiualbăstrui cu luciu sidefiu. Pe laturile corpului se disting două dungi late de
culoare brun-închis, care se întind de la nări până la coadă.
Perioada de reproducere începe în luna aprilie. Este o specie ovipară, femela
depune în luna iunie 4-5 ouă, iar puii ecolozează în august. Intră destul de
târziu la hibernat și ies în luna martie. Hibernează în pământ. Se hrănește cu
diferite insecte, miriapode și păienjeni.
Perioade critice Nu au fost identificate perioade critice.
Cerințe de
Este o specie diurnă ce trăiește în regiunile pădurilor de stejar din silvostepă,
habitat
fiind întâlnită în zone mai uscate cum sunt rariștile și a luminișurile, pe
frunze, în iarbă sau în grohotișuri, pe soluri de argilă, leos sau calcare.
Fotografii
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informaţie/ Atribut Descriere
Ablepharus kitaibelii – șopârlița de frunzar
Cod Natura 2000: 1276, Cod EUNIS: 628, prezentă în anexa 4A a
1
Specia
Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).

2

3
4
5

Informaţii specifice
speciei

Statutul de prezenţă
[temporal]
Statutul de prezenţă
[spaţial]
Statutul de prezenţă
[management]

În perioda de colectare a datelor specia nu a fost identificată în teren.
Această specie este asociată cu habitatele xerofile de stejar. Deși în
cadrul ariei naturale protejate ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele
au fost identificate habitate cu stejari, acestea au o suprafață relativ
mică și sunt în amestec cu alte specii, iar terenul este ușor inundat și
umbrit în mare parte a zilei. În literatura de specialitate nu apare
această specie ca fiind prezentă în lunca Dunării prin urmare credem
mai degrabă că specia a fost confundată cu un juvenil din specia
Lacerta viridis.
rezident
izolată
nativă
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6
7
8
9

10

Abundenţă
Perioada de colectare
a datelor din teren
Distribuţia speciei
[interpretare]
Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

prezență incertă
Aprilie 2018 – Septembrie 2018
În perioada de colectare a datelor specia nu a fost identificată la
nivelul sitului.
Întrucât specia nu a fost identificată în teren nu poate fi furnizată o
hartă de distribuție goală.
1. Fuhn I.E., Vancea Ș., (1961): Fauna R.P.R. Reptilia (Țestoase,
Șopârle, Șerpi). Vol XIV, fasc. 2, Editura Academiei R.P.R.,
București.
2. Fuhn I.E., (1969): Broaște, șerpi, șopârle. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.
3. Iftime A., (2005): Reptilia. In: Botnariuc & Tatole (eds): Cartea
Roşie a Vertebratelor din România, Ed. Acad. Române, București.
4. ***Legea 13 din 1993 pentru aderarea României la Convenția
privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din
Europa.
5. ***Directiva Consiliului 92/43/EEC.
6. ***OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare.

C. Harta de distribuție a speciei ca punct
Cod
Parametru
Descriere
B.1.
Specia
1276 – Ablepharus kitaibelii
B.2.
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
B.3.
Localizarea speciei Întrucât specia nu a fost identificată în teren nu poate fi furnizată o
[geometrie]
hartă de distribuție goală.
B.4.
Suprafaţa
Întrucât specia nu a fost identificată pe perioada de colectare a
habitatului grupului datelor nu se poate aprecia suprafața habitalului acesteia.
de indivizi
B.5.
Localizarea speciei În perioada de colectare a datelor specia nu a fost identificată la
[descriere]
nivelul sitului.
B.6.
Mărimea populaţiei Întrucât specia nu a fost identificată pe perioada de colectare a
speciei în locul
datelor nu se poate aprecia mărimea populației în locul respectiv.
respectiv
B.7.
Calitatea datelor
medie - date estimate pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor
referitoare la
obţinute prin măsurători parţiale;
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B.8.
B.9.
B.10.

populaţia speciei în
locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate
Alte detalii

Scăzută.
Informaţii publice.
-

4.4.11. SPECIA EMYS ORBICULARIS
Această specie nu face parte din lista speciilor pentru care a fost declarată aria naturală
protejată, însă a fost descoperită în urma cercetărilor noastre și a fost monitorizată pe toată perioada
de desfășurare a proiectului. Fiind o specie de interes comunitar prezentă în anexele 2A și 4A ale
Directivei Consiliului 92/43/EEC (Directiva Habitate) precum și în anexele 3 și 4A a OUG nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei
sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare aceasta a fost înclusă în prezentul studiu și recomandăm să fie inclusă și în
Planul de management.
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - 1220
Natura 2000
2
Denumirea
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
științifică
3
Denumirea
Țestoasa de apă
populară
4
Descrierea
Carapacea este de formă eliptică cu muchiile rotunjite și mai lată în partea
speciei
anterioară. Numărul plăcilor este în general fix (5 păci vertebrale, 4 costale, 22
marginale, 1 nucală), dar există și exemplare cu un număr variabil de plăci.
Plastronul este plat și format din 6 perechi de plăci (gulare, humerale, pectorale,
abdominale, femurale și anale). Coada prezintă solzi netezi și dispuși în cerc.
Juvenilii au coada la fel de lungă ca și carapacea, la masculii adulți atinge 2/3
din lungimea carapacei, iar la femelele adulte jumătate din lungimea carapacei.
Degetele membrelor prezintă membrană interdigitală și terminate în 4 gheare
cele anterioare și 5 gheare cele posterioare. Masculii se diferențiază de femele
prin plastronul concav și scobit în partea posterioară și după coada mai lungă.
Coloritul este brun la femele și negru la masculi, peste care se observă
nenumărate puncte galbene mici, iar plastronul poate fi galben, brun sau
complet negru. Se mișcă cu ușurință pe sol, dar are viteză mult mai mare în apă.
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5

Perioade
critice

6

Cerințe de
habitat

7

Fotografii

Hrana constă din pești, tritoni, mormoloci, broaște, melci, viermi și insecte
acvatice. Prinderea și înghițirea prăzii se desfășoară doar în mediul acvatic.
Reproducerea are loc primăvara în perioada martie-aprilie, iar ponta este
depusă în perioada mai-iulie pe uscat într-o groapă săpată cu membrele
posterioare de către femelă. Ponta cuprinde 3-15 ouă de formă oval-alungită,
învelite într-o coajă tare și albă. Incubația durează 3-4 luni. Hibernarea începe
din perioada septembrie-octombrie și durează până în martie-aprilie, în funcție
de cât de repede se răcește sau încălzește vremea în anul respectiv. Este o
specie longevivă, putând atinge vârsta de 120 de ani.
Perioadele de migrație (primăvara și toamna) în care indivizii sunt nevoiți să
traverseze căi rutiere pentru a se reproduce sau pentru a se retrage în zonele de
iernare. În aceste perioade indivizii sunt expuși prădătorilor, accidentelor
rutiere, maltratării sau uciderii delibrate din motive de superstiție de către
oameni. De asemenea, o perioadă critică pentru această specie coincide și cu
deschiderea sezonului de pescuit, numeroase exemplare căzând pradă
braconajului.
Este o specie acvatică și diurnă ce poate fi întâlnită în ape stătătoare sau lin
curgătoare din zonele de câmpie, deal și șes. Preferă în general bălțile de
dimensiuni mai mari, permanente sau semipermanente, cu vegetație palustră
bogată, zone mlăștinoase, dar și ape încet curgătoare (cum sunt izvoare sau
canale de irigație). Poate fi ușor observată în zonele însorite de pe malul apelor,
fiind întâlnită la depărtări de mari de apă doar în perioada de depunere a pontei.
Este foarte sensibilă la variațiile de temperatură, limitele normale fiind între 2024°C.

Adult din specia Emys orbicularis întâlnit în cadrul sitului ROSCI0044 Corabia
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– Turnu Măgurele (în apropierea localității Islaz),
mai 2018. Foto – Valentina Moraru

Habitat al speciei Emys orbicularis din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia –
Turnu Măgurele (la est de localitatea Islaz), mai 2018.
Foto – Valentina Moraru

Habitat al speciei Emys orbicularis din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia –
Turnu Măgurele (la nord de localitatea Gârcov), iulie 2018.
Foto – Valentina Moraru
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Habitat al speciei Emys orbicularis din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia –
Turnu Măgurele (la est de localitatea Gârcov), august 2018.
Foto – Valentina Moraru
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/
Descriere
Nr
Atribut
1220 – Emys orbicularis
1

Specia

2

Informații
specifice speciei

3
4
5
6
7

Statutul de
prezență
[temporal]
Statutul de
prezență [spațial]
Statutul de
prezență
[management]
Abundență
Perioada de
colectare a datelor
din teren

Cod Natura 2000: 1220, Cod EUNIS: 678, prezentă în anexele 2A și 4A
a Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).
În interiorul ariei naturale protejate specia a fost întâlnită în habitatele
caracteristice enumerate și în literatura de specialitate (canalele și bălțile
cu apă permanentă).
rezident

larg răspândită
nativă

rară
Aprilie – Septembrie 2018
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8

Distribuția speciei
[interpretare]

9

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10

Alte informații
privind sursele de
informații

Specia a fost întâlnită în Lacul Gârcov, pe brațul părăsit al râului Olt și
în balta din sudul cartierului Siliștioara – Localitatea Corabia.

1. Fuhn I.E., Vancea Ș., (1961): Fauna R.P.R. Reptilia (Țestoase,
Șopârle, Șerpi). Vol XIV, fasc. 2, Editura Academiei R.P.R.,
București.
2. Fuhn I.E., (1969): Broaște, șerpi, șopârle. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.
3. Iftime A., (2005): Reptilia. In: Botnariuc & Tatole (eds): Cartea
Roşie a Vertebratelor din România, Ed. Acad. Române, București.
4. ***Legea 13 din 1993 pentru aderarea României la Convenția
privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din
Europa.
5. ***Directiva Consiliului 92/43/EEC.
6. ***OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.

C. Harta de distribuție a speciei ca punct
Cod
Parametru
Descriere
B.1.
Specia
1220 – Emys orbicularis
B.2.
Tipul populaţiei
Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
naturală protejată
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B.3.

Localizarea
speciei
[geometrie]

B.4.

Suprafaţa
habitatului
grupului de
indivizi
Localizarea
speciei
[descriere]
Mărimea
populaţiei speciei
în locul respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
în locul respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate
Alte detalii

B.5.

B.6.

B.7.

B.8.
B.9.
B.10.

50 - 100 ha

În cadrul sitului specia a fost întâlnită în lacuri, în bălțile cu adâncimi
mai mari de 50 de cm și în interiorul canalelor de irigație. Acestea sunt
reprezentate punctiform în harta de la punctul B.3.
Clasa 1: 10 – 50 de indivizi

slabă - date estimate pe baza opiniei experţilor cu sau fără măsurători
prin eşantionare, întrucât specia nu a fost menționată în Formularul
Standard Natura 2000 și nu a făcut obiectul prezentului proiect.
Scăzută
Informaţii publice.
-
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4.5. MAMIFERE
4.5.1. SPECIA LUTRA LUTRA
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie 1355
Natura 2000
2
Denumirea
Lutra lutra (Linnaeus,1758)
ştiințifică
3
Denumirea
Vidră
populară
5
Descrierea
Vidra euroasiatică (Lutra lutra) aparține familiei Mustelidae, ordinul
speciei
Carnivora și poate fi întâlnită în Europa, Asia (cu excepția insulelor din sudest) și nordul extrem al Africii.
Vidra este un mamifer adaptat la viaţa acvatică și se regăseşte în toate
bazinele hidrografice majore din România.
Morfologie. Corpul său este cilindric și adaptat legilor hidrodinamicii, la fel
și coada, groasă la bază ce se subțiază spre vârf, utilizată la înaintat și
cârmit. Capul este plat și mic cu o formă hidrodinamică face mult mai facilă
înaintarea pe sub apă, iar ochii urechile și nasul sunt plasate în partea de sus.
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. Botul şi antebrațele sunt dotate cu vibrize (mustăţi cu
funcţie tactilă). Toate aceste caracteristici sunt adaptări la deplasarea şi
hrănirea în şi în jurul apei (Saavedra & Bendito, 2003). Greutatea unui
mascul este în general de 6-8 kg pe când femela cântarește aproximativ 4-5
kg (Jedrzejewski, 2010). Acest mustelid poate ajunge la dimensiuni de până
la 1 metru și jumătate lungime și la o greutate de 15 kilograme. 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).
Reproducere. 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).
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6

Perioade critice

7

Cerinţe de
habitat

8

Fotografii

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.
Prezența vidrei este strâns legată de existența resurselor de hrană. În
România 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, 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 branhiile peștelui și carnea
fără oase a spatelui. În afara peștelui, vidra mănâncă raci, amfibieni, melci,
păsări și șoareci de apă (Manolache, 1977).

Mascul Lutra lutra, foto Bouroș George
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Urme de vidră (față – spate) pe malul Dunării din situl ROSCI0044 Corabia
– Turnu Măgurele, foto Bouroș George

Excrement de vidră pe malul fluviului Dunăre din situl ROSCI0044 Corabia
– Turnu Măgurele, foto Bouroș George
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Habitat optim pentru vidră pe Dunăre din situl ROSCI0044 Corabia – Turnu
Măgurele, foto Bouroș George
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/
Descriere
Nr
Atribut
Lutra lutra - vidra
Cod Natura 2000: 1355, Cod EUNIS: 1435, prezentă în anexele 2A și 4A a
1
Specia
Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).

2

Informaţii
specifice
speciei

Vidra este un carnivor amfibiu situat în vârful lanţului trofic și în ROSCI0044
Corabia – Turnu Măgurele. Habitatul preferat de vidră în ROSCI0044 Corabia
– Turnu Măgurele este format din: habitate ripariene stratificate şi sisteme
acvatice ce conţin peşti şi amfibieni. Utilizarea arealului ROSCI0044 Corabia
– Turnu Măgurele este în mare măsură determinată de abundenţa de pradă.
Habitatele preferate în sit de către vidră sunt reprezentate de zonele umede, în
special cele situate de-a lungul fluviului Dunăre, Pârâul Sîiu, Râul Olt, Balta
Geraiului, Balta Gârcov și Balta Siliștioara. În ROSCI0044 Corabia – Turnu
Măgurele, 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. În ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele vidra are un comportament
predominant nocturn, fiind posibilă identificarea acesteia vizuală doar pe timp
de noapte.
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3

4

5
6
7

8

Statutul de
prezenţă
[temporal]
Statutul de
prezenţă
[spaţial]
Statutul de
prezenţă
[management]
Abundenţă
Perioada de
colectare a
datelor din
teren

Distribuţia
speciei
[interpretare]

rezident

larg răspândită

nativă

comună
Noiembrie 2017 – Martie 2019.

Nu se cunosc informaţii complete anterioare perioadei de colectare a detelor
din teren, 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 cele situate
de-a lungul fluviului Dunăre, Pârâul Sîiu, Râul Olt, Balta Geraiului, Balta
Gârcov și Balta Siliștioara.
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9

Distribuţia
speciei [harta
distribuţiei]

1.

2.

3.

10

Alte
informaţii
privind
sursele de
informaţii

4.

5.

6.

7.
8.

Andreescu, I., St. Torcea, D. Murariu, 1979 -Contribution a la comaissance
de la faune de mammiferes de departements d'Ilfov et de Teleorman
(Roumanie). Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa",
20 (1): 499-5 11.
Bouroș, G. 2014. Feeding habits of the eurasian otters Lutra lutra, living in
Putna Vrancea Natural Park in the Eastern Carpathians, Romania. Studia
Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii, 24 (3), 317 – 322.
Bouroș, G. 2014. New data on presence and distribution of the otter (Lutra
lutra) in two Natura 2000 Special Areas of Conservation (SAC) from Iasi
County (Romania). Scientific Annals of the Danube Delta Institute, Tulcea
Romania, 20, 3 – 10.
Bouroș, G. 2015. Assessing small hydropower plants impact on Eurasian
otter. Case study: the Buzău River, Romania. Studia Universitatis BabeşBolyai Biologia, LX (1), 119 - 135.
Bouroș, G. 2017. Studiu comparativ privind biologia și ecologia vidrei –
Lutra lutra (L., 1758) în două arii protejate diferite din estul României.
Universitatea din București, Facultatea de Biologie, Teză de doctorat.
Bouroș, G., 2014. Status of the European otter (Lutra lutra Linnaeus, 1758)
in Romania, Romanian Journal of Biology - Zoology, Academia Română,
Institutul de Biologie, VOLUME 59, no. 1, 75 – 86
Brehm Edmund Alfred, (1964), Lumea Animalelor după Brehm, Editura
Științifică, București.
Ionescu, O. & Ionescu, G. 1994. The otter from the Danube Delta to the
Carpathian Mountains in Romania, Seminar on the Conservation of the
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9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

European Otter (Lutra lutra), Leeuwarden, the Netherlands, Council of
Europe, Strasbourg, 7-11 June 1994. 74 - 76.
Ionescu V. 1968-Vertebratele din Romania, Editura Academiei Republicii
Socialiste Romania
Ionescu O., Ionescu G., Jurj R., Cazacu C., Adamescu M., Cotovelea A.,
Pasca C., Popa M., Mirea I., Sirbu G., Chiriac S., Pop M., Attilla S., Deju
R.. 2013: Ghid sintetic de monitorizare pentru speciile de mamifere de
interes comunitar din Romania, Editura Silvica, pp. 236.
Jedrzejewski Wlodzimierz, Sidorovich Vadim, (2010) The art of tracking
animals, Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences,
Bialowieza
Manolache Lucian, Dissescu Gabriela,(1977), Mic atlas cinegetic românes:
Mamifere, Editura Ceres, București
Murariu D. (1989) Les mammifères de la zone du cours inférieur de la
rivière Ialomiţa (Roumanie), Trav. Mus. Nat. His. Nat. Gr. Antipa 30: 247256
Murariu D. (2005), The state of the mammals (Mammalia) along the
Danube, between Gârla Mare and Călăraşi (Romania), Trav. Mus. Nat.
His. Nat. Gr. Antipa 48: 427 – 445
Murariu D., Torcea Ș, Adreescu I., (1982) Recherches sur les mammifères
de la Plaine Roumaine (entre la Ialomiţa et l'Olt), Trav. Mus. Nat. His. Nat.
Gr. Antipa 24: 233-245
Reuther, C., Dolch, D., Green, R., Jahrl, J., Jefferies, D., Krekemeyer, A.,
Kucerova, M., Madsen, A.B., Romanowski, J., Roche, K., Ruiz-Olmo, J.,
Teubner, J., Trindade, A. 2000. Surveying and Monitoring Distribution and
Population Trends of the Eurasian Otter (Lutra lutra). Habitat 12, 152pp.
Schilling D., Singer D., 1986. Guide des Mammifères d’Europe.
Delachaud et Niestlè, Neuchatel –Paris.

C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1 Specia
1355 – Lutra lutra
Tipul populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
A.2
naturală
protejată
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Localizarea
A.3 speciei
[geometrie]

Localizarea
A.4 speciei
[descriere]

A.5

A.6

A.7
A.8

Mărimea
populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
în locul
respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate

A.9 Alte detalii

Vidra (Lutra lutra) este întâlnită în toate habitatele acvatice din sit,
îndeosebi pe cursul fluviului Dunăre și râul Olt. Lutra lutra a fost
identificată în următoarele UAT-uri din sit: Traian, Turnu Măgurele, Izlaz,
Gârcov, Corabia, Orlea șu Gura Padini.
Habitatele favorabile pentru Lutra lutra sunt reprezentate de zonele umede,
în special cele situate de-a lungul fluviului Dunăre, Pârâul Sîiu, Râul Olt,
Balta Geraiului, Balta Gârcov și Balta Siliștioara.
Minim 10 indivizi – Maxim 50 de indivizi

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

Ridicată
Informaţii publice
Pentru o estimare mai precisă a populației de vidră din aria naturală
protejată recomandăm utilizarea aplicării metodelor de inventariere și
cartare utilizate în acest studiu pe termen lung dar și aplicarea de metode
genetice de studiu a populației.
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4.5.2. SPECIA SPERMOPHILUS CITELLUS
A. Date generale ale speciei
Nr
Informaţie/
Descriere
Atribut
1
Cod Specie - Natura 1335
2000
2
Denumirea
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766)
ştiințifică
3
Denumirea
popândău, șuiță, ţâstar, poponete
populară
5
Descrierea speciei
Rozător terestru, cu corpul alungit, fără a depăși 220 mm, cu capul
ușor teșit în regiunea frontală, cu botul scurt și pavilioanele urechilor
mici și rotunjite, ca niște cute tegumentare acoperite de peri scurți.
Membrele sunt scurte, cu cate 5 degete, terminate cu gheare lungi, mai
mult sau mai puțin ascuțite. Labele anterioare, cu fata inferioară nudă,
au polexul rudimentar, asemeni unui tubercul, cu o gheara mică, abia
vizibilă. Labele posterioare, acoperite parțial pe fața lor inferioară cu
peri (pană la nivelul tuberculilor) au toate cele 5 degete normal
dezvoltate. Ghearele lor sunt puțin mai scurte și mai tocite. Coada
poate atinge o treime din lungimea corpului și este acoperită de peri.
Au obiceiul de a se sprijini pe membrele posterioare și pe coadă luând
o poziție verticală, de unde și numele popular de poponete. Blana are
peri scurți și aspri. Culoarea de fond pe fața superioară a corpului este
brun-cenușie-gălbuie, cu nuanțe mai sulfurii pe laturile corpului. Pe
acest fond apar numeroase pete mici de culoare mai deschisă, ca niște
stropituri cu contur neregulat. Pe cap culoarea este uniformă și fără
pete. În jurul ochilor se conturează un inel galben deschis. Bărbia și
gâtul sunt albe, pieptul, abdomenul și fața internă a membrelor sunt
galben sulfuriu. Coada pe fața sa dorsală are aceeași culoare ca și pe
spate, iar pe cea ventrală este mai deschisă. Partea terminală a cozii
prezintă peri mai întunecați la culoare (Popescu & Murariu, 2001).
Populația. În prezent se află în declin la nivelul Europei, și în special în
partea de nord, nord-vest și sud a ariei de distribuție, populațiile fiind
fragmentate. Declinul populației este cauzat în principal de reducerea
și deteriorarea habitatelor, ca urmare a dezvoltării infrastructurii,
traficului rutier, conversiei pajiștilor și pășunilor în terenuri agricole,
agriculturii intensive precum și abandonării pășunilor prin
transformarea treptată a acestora în tufărișuri/vegetație ierboasă înaltă
(Kryštufek & Vohralik, 2005). Efectivele populațiilor de popândău din
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Crișana, nordul Moldovei sunt mici și cresc numeric în Bărăgan și
Dobrogea, unde densitatea poate atinge 13-17 indivizi la ha (Popescu
& Murariu, 2001).
Habitat. Specia are cerințe specifice de habitat, fiind prezentă în
habitate caracterizate de vegetație ierboasă scundă de stepă și în
habitate semi-naturale sau artificiale similare (terenuri înierbate,
izlazuri, pajiști, terenuri cultivate, indeosebi cu plante furajere perene
(lucerna, trifoi), dar și în alte tipuri de culturi, grădini, livezi, chiar
până la liziera pădurii, râpe, diguri, marginea drumurilor de țară).
Prezența unui pășunat de intensitate redusă este importantă în
majoritatea locațiilor din România. Trăiește în colonii, având fiecare
individ galerie proprie. Galeriile au o arhitectonică foarte variată, în
funcție de tipul de sol, microrelief, cantitatea de precipitații, densitatea
populației, vârsta individului. Galeriile pot avea una sau mai multe
deschideri iar culoarele pot fi uneori ramificate. După modul de
folosire se disting douăa tipuri de galerii: temporare și permanente.
Galeriile temporare sunt construite fie la suprafață, la doar 20-30 cm
adâncime, fie la o profunzime mai mare (80-120 cm). Ele pot fi
prevăzute cu 1-2 încăperi pentru culcușuri. Galeriile permanente, ce
servesc pentru hibernare, au o structura mai complicată și ating o
adâncime de aproximativ 2 m. Cuibul acestora este și el amplasat mai
profund și adăpostit într-o cameră ale cărei dimensiuni sunt variabile,
servind la creșterea puilor și ca loc pentru hibernare (Sike & Fülöp,
2011).
Hrana. Popândăul este prin excelență diurn, heliofil și iși desfășoară
activitatea de căutare a hranei în prima parte a zilei (între orele 8-11),
și după amiază înainte de asfințitul soarelui. Consumă atât hrana
vegetală cât și animală. Au fost identificate în hrana popândăului peste
200 specii de plante dintre care gramineele, leguminoasele și
compozitele sunt preferate. Hrana animală, consumată primăvara și
vara este constituită din insecte, miriapode, melci, rame, mici
vertebrate. Popândăul, deși nu face rezerve de hrana pentru iarna,
strânge mici cantități de plante în galerie pe care le consumă în zilele
reci, cu ploaie, când nu părăsește adăpostul. În general, își caută hrana
pe o rază mică în jurul galeriei, în unele cazuri se poate deplasa la
distanțe de 500-800 m, atras fiind de o sursă mai abundentă de hrană
(Danilă, 1983; Popescu, 1972).
Reproducerea. Perioada de reproducere începe la câteva zile după
ieșirea din hibernare. Ea începe ceva mai târziu în părțile nordice ale
țării (ultima decadă a lunii martie – prima jumătate a lui aprilie) decât
în regiunile mai sudice (luna martie). Perioada de reproducere poate
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6

Perioade critice

7

Cerinţe de habitat

întârzia cu câteva zile în funcție de Temperatura și de precipitațiile ce
cad primăvara. De asemenea, se observă o eșalonare a participării
indivizilor la reproducere, în funcție de vârstă. În această perioadă
masculii au un comportament agresiv unii față de alții. Durata gestației
este de 25-28 zile. Femelele au o singură sarcina pe an. Nasc 2-9 pui
dar mai frecvent 4-5 pui. Numărul embrionilor este de regulă mai mare
decât al puilor născuți dar în timpul gestației are loc fenomenul de
resorbție, ce poate afecta până la 50% din numărul de embrioni.
Nașterea puilor are loc eșalonat la nivelul populațiilor, din aprilie până
la sfârșitul lunii mai – începutul lunii iunie). La naștere, puii sunt
golași și cu pleoapele lipite. Puii deschid ochii după 22-28 de zile de
existență. Mama manifestă grijă față de pui în timpul alăptatului care
durează 6 săptămâni. Puii cresc repede iar la sfârșitul verii se apropie
de dimensiunile părinților. Maturitatea sexuală este atinsă în anul
următor de viață, după ieșirea din hibernare (Marches & Theiss, 1958).
Somnul de iarnă. Perioada de hibernare este determinată de factorul
temperatură. În general, ea începe în luna septembrie dar în toamnele
calde, mai târziu, în a doua jumătate a lunii octombrie. Când
Temperatura aerului scade sub 15°C popândăii nu mai părăsesc
adăpostul. Indivizii tineri intră ultimii în hibernare. Popândăii
hibernează fie în grupuri mici de 2-5 indivizi, mama și pui, fie solitari,
în cuibul galeriei permanente. Trezirea și ieșirea la suprafață a
popândăilor are loc tot eșalonat, în funcție de mai mulți factori,
Temperatura jucând un rol important. Întâi apar la suprafață masculii
adulți, apoi femelele adulte și în ultima etapa indivizii tineri. În
regiunile sudice ale arealului speciei, popândăii nu hibernează, ei sunt
mai mult sau mai puțin activi tot anul, dar rămân în galerie când
vremea nu este favorabilă (Marches & Theiss, 1958).
Longevitatea. Popândăul trăiește 4-5 ani, în rare cazuri această vârstă
poate fi depășită. Indivizii bătrâni reprezintă un procent scăzut în
populație (4-5 %); grosul populației este alcătuit din indivizi ce au 2-3
ani (Dănilă, 1982).
Pe perioada sezonului rece, în perioada de hibernare, popândăul poate
fi afectat de diferite activități umane, cum ar fi lucrările agricole,
refacerea digurilor etc.; de asemenea poate fi afectat de perioadele de
frig extrem - ierni geroase.
Ploile abundente care dau naștere inundațiilor pot determina părăsirea
zonei sau chiar înecarea membrilor coloniei prin inundarea galeriilor.
Totodată popândăii sunt vulnerabili în perioada imediat următoare
fătării puilor– mijlocul lunii mai – sfârșitul lunii aprilie.
Preferă spaţiile deschise cu vegetaţie de talie mică, în terenuri uscate,
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cu iarbă mică, adeseori păşunată pentru a putea observa din timp orice
prădător. Habitatul este specific - stepă, cu vegetaţie ierboasă joasă şi
foarte joasă (păşuni, pajişti, islazuri, poieni etc., în general, suprafeţe
cu sol bine drenat). Evită pădurea şi zonele cu vegetaţie înaltă. Pentru
galerii caută taluzurile, haturile, digurile, pantele domoale. A fost
semnalat şi în terenuri cultivate, mai ales cu plante perene. Uneori
poate fi întâlnit în plantaţiile de viţă de vie (Spitzenberger, 2002).
Prezenţa lor depinde de menţinerea unei vegetaţii scunde (păşunat). În
astfel de pajişti formează grupuri coloniale cu densităţi medii de cca.
40 indivizi / hectar.
8

Fotografii

Spermophilus citellus adult în situl ROSCI0044 Corabia - Turnu
Măgurele, foto Bouroș George
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Intrare activă în galerie din situl Natura 2000 ROSCI0044 Corabia Turnu Măgurele, foto Bouroș George

Habitat optim pentru popândău din situl Natura 2000 ROSCI0044
Corabia - Turnu Măgurele pe malul stâng al
râului Olt, foto Bouroș George
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/
Descriere
Nr
Atribut
Spermophilus citellus - popândău
Cod Natura 2000: 1335, Cod EUNIS:1563, prezentă în anexele 2A și 4A a
1
Specia
Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC (Directiva Habitate).

2

Informaţii
specifice
speciei

Datorită particularităților sale, Situl Natura 2000 Corabia - Turnu Măgurele
prezintă o faună de mamifere specifică zonei de luncă și stepei, în care se
regăsesc o serie de specii caracteristice zonelor de câmpie sau zonelor umede.
Habitatele adecvate pentru popândău din Situl Natura 2000 Corabia - Turnu
Măgurele se întind pe o plajă largă în ceea ce privește starea şi condițiile de
conservare:
- habitate aflate într-o stare de conservare precară - suprafețe în care habitatul
are potenţial de susținere dar este afectat de impactul uman (supra pășunat,
suprafețele târlite, cu stâne şi alte activități antropice) sau natural (lipsa
drenajului);
- habitate ce se află într-o stare bună de conservare, dar în care fie lipsesc unele
dintre condițiile/cerințele de habitat, fie acestea se întrunesc dar sunt afectate în
mod natural sau de impact uman;
- habitate optime într-o mică măsură în care se întrunesc toate condițiile de
habitat adecvat pentru popândău.
În interiorul sitului zona cu densitatea cea mai ridicată a speciei Spermophilus
citellus, este situată pe izlazurile şi pășunile active de pe partea dreaptă și
stângă a drumului DN54 din direcția Târgu Măgurele – Corabia, în preajma
râului Olt.
Popândăul a prezentat mai multe sezoane de activitate în situl Natura 2000
Corabia - Turnu Măgurele:
- ieșirea din hibernare – mijlocul lunii martie – începutul lunii aprilie;
- împerecherea - începutul lunii aprilie;
- apariția puilor – mijlocul lunii mai – sfârșitul lunii aprilie;
În situl Natura 2000 Corabia - Turnu Măgurele, popândăul este un animal
diurn, începând activitatea în jurul orei 7 terminând-o în jurul orei 19. Maximul
de activitate este în jurul orelor 9-10 și 17-18. Iese din galerie la temperaturi de
peste 15°C, iar când temperaturile depășesc 30°C poate avea loc și o estivare
(somn de vară), animalul refugiindu-se în adăpostul subteran.
În situl Natura 2000 Corabia - Turnu Măgurele, popândăul, trăiește în galerii,
adesea cu mai multe intrări (din care una verticală). Galeriile le sapă în pământ
şi au 5-10 cm în diametru, şi o lungime de 0,7 până la 4,5 m.
Principalii prădători ai speciei la nivelul sitului Natura 2000 Corabia - Turnu
Măgurele, sunt: păsările răpitoare, mustelidele, vulpile, șacalii, câinii hoinari și
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3

4

5
6
7

8

Statutul de
prezenţă
[temporal]
Statutul de
prezenţă
[spaţial]
Statutul de
prezenţă
[management]
Abundenţă
Perioada de
colectare a
datelor din
teren

Distribuţia
speciei
[interpretare]

șerpii.
rezident

răspândită

nativă

comună
Martie – Septembrie 2018

În campaniile de observaţii desfăşurate în zona sitului Natura 2000 Corabia Turnu Măgurele, popândăul a fost observat vizual sau prin intermediul
galeriilor. În urma cartării a reieșit că arealul de distribuție al speciei este
prezent pe izlazurile şi pășunile active de pe partea dreaptă și stângă a drumului
DN54 din direcția Târgu Măgurele – Corabia, în preajma râului Olt.
Habitatul favorabil este limitat de prezenţa câinilor hoinari şi a altor activităţi
umane desfășurate pe arealul respectiv dar şi de lipsa drenajului. Teritoriile au
fost inventariate direct prin observare vizuală, dar și indirect, pe baza urmelor
de tip galerie. În cadrul teritoriilor, colonia apare ca o structură neuniformă,
astfel că home-range-urile individuale nu sunt relevante. Datele sunt de calitate
bună, fiind obținute în urma inventarierii habitatelor potențiale ale
popândăului. Habitatele favorabile sunt reprezentate de pajiștile și pășunile din
preajma localităților: Izlaz și Poiana.
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9

10

Distribuţia
speciei [harta
distribuţiei]

Alte
informaţii
privind
sursele de
informaţii

1. Dănila I., 1983. La composition de la nourriture de nature végétale chez le
Spermophile (Citellus citellus L.) en Roumanie. Travaux du Museum
National d’Histoire Naturelle "Grigore Antipa", vol. 25, pag. 347-360
2. Kryštufek B., Vohralik V., 2005. Mammals of Turkey and Cyprus. Rodentia
I: Sciuridae, Dipodidae, Gliridae, Arvicolidae. Založba Annales, Koper.
3. Marcheş G., Theiss F., 1958. Studiul biologic, ecologic şi combaterea
popândăului (Citellus citellus L.) în R. P. R. Analele ICAR, seria C, vol. 26,
pag. 253-280
4. Popescu A., 1972. Nouritture du souslik d'Europe (Citellus citellus L.) dans
les conditions de la steppe et sylvosteppe en Dobroudja. Analele
Universităţii Bucureşti, Biologie, vol. 21, pag. 89-94
5. Popescu, A., Murariu, D. 2001. Fauna României. Mammalia. Rodentia. 26,
fasc.2, Ed. Acad. Rom. Buc.: 43-212.
6. Sike T., Fülöp T., 2011. Notes About the European Ground Squirrel
(Spermophilus citellus) Living on the Sandy Grasslands from Foieni. Studii
şi Comunicări Ştiinţele Naturii, Muzeul Satu Mare, vol. 12, pag. 139-144

C. Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1 Specia
1335 - Spermophilus citellus
Tipul populaţiei Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă)
speciei în aria
A.2
naturală
protejată
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A.3

A.4

A.5

A.6

A.7
A.8
A.9

Localizarea
speciei
[geometrie]

Localizarea
speciei
[descriere]

Mărimea
populaţiei
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populaţia
speciei în locul
respectiv
Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate
Alte detalii

În campaniile de observaţii desfăşurate în zona sitului Natura 2000 Corabia
- Turnu Măgurele, popândăul a fost observat vizual sau au fost identificate
intrări în galeriile acestora. În urma cartării a reieșit că arealul de distribuție
al speciei este prezent îndeosebi pe izlazurile şi pășunile active de pe partea
dreaptă și stângă a drumului DN54 din direcția Târgu Măgurele – Corabia,
în preajma râului Olt.
Habitatul favorabil este limitat de prezența câinilor hoinari şi a altor
activități umane desfășurate pe arealul respectiv dar şi de lipsa drenajului.
Populația de indivizi din specia Spermophilus citellus în ROSCI0044
Corabia - Turnu Măgurele, este localizată pe pajiștile și pășunile din UAT:
Traian, Turnu Măgurele și Izlaz.
Minim 100 indivizi – Maxim 500 de indivizi

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

Scăzută
Informaţii publice
Teritoriile au fost inventariate direct prin observare vizuală, dar și indirect,
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pe baza urmelor de tip galerie. În cadrul teritoriilor, colonia apare ca o
structură neuniformă, astfel că home-range-urile individuale nu sunt
relevante. Datele sunt de calitate medie, fiind obținute în urma inventarierii
habitatelor potențiale ale popândăului.
Pentru date de o calitate mai bună se recomandă aplicarea metodelor de
inventariere - cartare pentru o perioadă mai lungă.

5. ALTE SPECII DE FLORĂ ȘI FAUNĂ RELEVANTE PENTRU ARIA NATURALĂ
PROTEJATĂ
5.1. NEVERTEBRATE
Nr
1.
2.
3.

Informaţie/ Atribut
Codul speciei
Denumirea științifică
Denumirea populară

4.

Observații

Observație
1091
Astacus astacus
Racul de râu
Specia este menționată în Anexa 5A a Directivei Habitate și Anexa 5A
a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare și a fost ocazional întâlnită în râurile din
interiorul ariei naturale protejate.

5.2. IHTIOFAUNĂ
În sit au fost identificate pe lângă speciile de interes comunitar din fișa sitului un număr total de 23
de specii de pești, după cum urmează: Abramis brama, Alburnus alburnus, Barbus barbus, Blicca
bjoerkna, Carassius gibelio, Chondrostoma nasus, Esox lucius, Eudontomyzon mariae, Lepomis
gibbosus, Leuciscus idus, Neogobius fluviatilis, Neogobius gymnotrachelus, Neogobius kessleri,
Neogobius melanostomus, Perca fluviatilis, Proterorhinus semilunaris, Pseudorasbora parva,
Rutilus rutilus, Sander lucioperca, Silurus glanis, Squalius cephalus, Syngnathus abaster, Vimba
vimba.
Dintre aceste specii Eudontomyzon mariae și Sabanejewia aurata sunt specii de interes comunitar.
5.3. HERPETOFAUNĂ
Nr Informaţie/ Atribut Observație
1. Codul speciei
1203
2. Denumirea științifică Hyla arborea
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Nr Informaţie/ Atribut
3. Denumirea populară

4.

Observații

Nr
1.
2.
3.

Informaţie/ Atribut
Codul speciei
Denumirea științifică
Denumirea populară

4.

Observații

Nr
1.
2.
3.

Informaţie/ Atribut
Codul speciei
Denumirea științifică
Denumirea populară

4.

Observații

Nr
1.
2.
3.

Informaţie/ Atribut
Codul speciei
Denumirea științifică
Denumirea populară

4.

Observații

Observație
Brotăcelul
Specia este menționată în Anexa 4A a Directivei Habitate și Anexa 4A
a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare și a fost ocazional întâlnită în vegetația umedă
de la marginea pădurilor sau tufărișurilor. În perioada de reproducere a
fost întâlnită în bălți, lacuri și canale.
Observație
1209
Rana dalmatina
Broasca roșie de pădure
Specia este menționată în Anexa 4A a Directivei Habitate și Anexa 4A
a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare și a fost ocazional întâlnită în luminișurile și la
marginea pădurilor din cadrul ariei naturale protejate.
Observație
1212
Rana ridibunda (Pelophylax ridibudus)
Broasca mare de lac
Specia este menționată în Anexa 5A a Directivei Habitate și Anexa 5A
a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare și a fost frecvent întâlnită în toate zonele umede
din cadrul ariei naturale protejate (în lacuri, canale, bălți, pădure și în
zonele mlăștinoase și pe malul Dunării).
Observație
1210
Rana esculenta (Pelophylax kl. esculentus)
Broasca mică de lac
Specia este menționată în Anexa 5A a Directivei Habitate și Anexa 5A
a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu
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Nr Informaţie/ Atribut

Observație
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare și a fost frecvent întâlnită la comun cu specia
anterior menționată în toate zonele umede din cadrul ariei naturale
protejate (în lacuri, canale, bălți, pădure și în zonele mlăștinoase și pe
malul Dunării).

Nr
1.
2.
3.

Informaţie/ Atribut
Codul speciei
Denumirea ştiinţifică
Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie
1261
Lacerta agilis
Șopârla de câmp
Specia este menționată în Anexa 4A a Directivei Habitate și Anexa 4A
a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare și a fost rar întâlnită în zonele înierbate din
interiorul ariei naturale protejate (de o parte și de alta a digului râului
Dunărea, Olt și Sâi).

Nr
1.
2.
3.

Informaţie/ Atribut
Codul speciei
Denumirea ştiinţifică
Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr
1.
2.
3.

Informaţie/ Atribut
Codul speciei
Denumirea ştiinţifică
Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr Informaţie/ Atribut

Observaţie
1248
Podarcis taurica (tauricus)
Șopârla verde de stepă
Specia este menționată în Anexa 4A a Directivei Habitate și Anexa 4A
a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare și a fost frecvent întâlnită în toate zonele
înierbate din interiorul ariei naturale protejate (de-a lungul digului
râului Olt și Sâi).
Observaţie
2469
Natrix natrix
Șarpele de casă
Specia a fost ocazional întâlnită în zonele umede din cadrul ariei
naturale protejate (pe malul Dunări, în lacuri, canale, bălți, la marginea
pădurilor și în zonele mlăștinoase).
Observaţie
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1.
2.
3.

4.

Codul speciei
1278
Denumirea ştiinţifică Coluber (Dolichophis) caspius
Denumirea populară Șarpele rău
Specia este menționată în Anexa 4A a Directivei Habitate și Anexele
4A și 4B a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu
Observaţii
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare și a fost rar întâlnit, în extremitatea sudică a
localității Islaz, în estul localității Gârcov și pe DN54 la mijlocul
drumului dintre localitățile Corabia și Gârcov.

5.4. MAMIFERE
Nr
Informaţie/Atribut
1. Codul speciei Natura
2000

2. Denumirea ştiinţifică

3. Denumirea populară

4. Observaţii

Observaţie
1. 1363
2. 1353
3. 1358
4. 5906
5. 2630
6. 2634
7. 2631
1. Felis silvestris
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.

Canis aureus
Mustela putorius
Vulpes vulpes
Martes foina
Mustela nivalis
Meles meles
Pisică sălbatică
Șacal
Dihor
Vulpe
Jder de piatră
Nevăstuică
Bursuc
rară
comună
comună
comună
rară
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Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie
6. rară
7. comună

6. PROTOCOALE DE MONITORIZARE HABITATE
Planurile/Protocoalele de monitorizare a habitatelor și speciilor de interes comunitar
reprezintă instrumente de planificare a activităților de monitorizare a stării de conservare a
acestora, pe perioada de aplicare a Planului de management.
Pentru a avea o imagine de ansamblu şi pentru a putea preveni degradarea biodiversității,
monitorizarea evoluției stării de conservare a habitatelor şi speciilor de importanță comunitară
trebuie să se facă la nivel național în fiecare stat (atât în cuprinsul siturilor din Rețeaua Natura 2000
cât și în afara acestora). Aceasta este o cerinţă a Agenției Europene pentru Mediu, fiecare stat
membru fiind obligat să dezvolte o reţea de monitorizare şi să raporteze periodic date referitoare la
starea de conservare şi tendințele de evoluție ale acesteia, pentru fiecare habitat și pentru fiecare
specie de importanță comunitară.
Abordarea problematicii managementului durabil al habitatelor forestiere în cadrul Planului
de management al ariei naturale protejate trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, pe lângă
explicitarea detaliată a stării normale a parametrilor structurali la nivel de tip de habitat, următoarele
patru etape: descrierea habitatelor existente, evaluarea stării lor de conservare (pentru a cunoaște
pașii necesari de implementat în continuare), propunerea de măsuri de gospodărire adecvate şi
monitorizarea dinamicii stării de conservare (pentru îmbunătățirea continua a modului de
management).
Întrucat cerința de raportare referitoare la monitorizarea speciilor și habitatelor către
Agenția Europeană pentru Mediu este de 6 ani, iar perioada de acțiune pentru un plan de
management al Sitului Natura 2000 este de 5 ani, se poate considera ca o frecvență de monitorizare
la 3 ani este suficientă pentru situațiile generale.
În cazurile în care s-au înregistrat acțiuni ale unor factori vătămători (biotici, abiotici),
precum și în zonele angrenate cu lucrări de regenerare a habitatelor forestiere frecvența de
monitorizare poate fi mai mare - în fiecare an, până ce se constată încetarea factorului perturbant
asupra ecosistemului.
Planul de monitorizare se bazează pe metodologia propusă pentru fiecare categorie de
habitate și specie și are drept scop stabilirea locațiilor în care se propune monitorizarea habitatului,
respectiv a speciilor (specie), amplasarea locațiilor sau suprafețelor de probă, după caz, luând în
considerare distribuția, suprafața ocupată, fragmentarea, presiunile și amenințările, vulnerabilitatea,
precum și variabilitatea ecologică a habitatelor și speciilor la nivelul sitului Natura 2000, astfel încât
datele colectate să fie relevante pentru fiecare tip de habitat și fiecare specie.
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6.1. HABITATUL 3140
Tabel 1 - A. Descrierea, cerințele și distribuția habitatului
Nr. Informatie/
Descriere
Atribut
1. Denumire
Ape dure oligo-mezotrofe cu vegetație bentonică de Chara spp.
habitat
2.
Asociații
Nitelletum gracilis Corillion 1957; Charetum braunii Corillion 1957;
vegetale (AV)
Tolypelletum proliferae Krause 1969 em. Pott 1992; Lychnothamnetum
barbati Ionescu-Ţeculescu 1967; Charetum asperae Corillion 1957;
Charetum contrariae Corillion 1957; Charetum fragilis Fijalkowski
1960; Charetum vulgaris Corillion 1957; Charo-Tolypelletum intricatae
(Corillion 1957) Krause 1969; Charetum canescentis Corillion 1957 em.
Von Raam et Schamineé 1988; Charetum tomentosae Corillion 1957;
Nitellopsidetum obtusae Sauer ex Dambska 1961; Nitelletum syncarpaetenuissimae Krause 1969; Nitelletum mucronatae (Corillion 1957)
Tomaszewicz 1979 (conform cu literatura fitocenologică din România).
În literatura de specialitate pe plan european sunt prezentate ca asociații
care edifică acest habitat toate asociațiile din clasa Charetea fragilis
Fukarek ex Krausch 1964 – conform cu Boros E. et al., 2013, pag. 88, 90;
Francisco Alcaraz Aliza et al., 2008, pag. 164; Fișa Habitatului 3140
pentru Franța, Spania ș.a.
3.
Descrierea
Fitocenozele specifice habitatului 3140 se dezvoltă în lacuri și bălți cu
generală a
substrat mâlos sau nisipos, caracterizate prin aciditate slabă și cu conținut
tipului de habitat sărac de nutrienți. Habitatul este întâlnit de asemenea în lacuri și bălți
destul de bogate în baze dizolvate, cu pH adesea 6-7 sau cu ape majoritar
albastre-verzui, foarte limpezi, cu conținut sărac către moderat de
nutrienți, bogate în baze și cu pH adesea >7,5. Zona bentală a acestor ape
nepoluate este acoperită cu carofite, Chara și Nitella, covoare de alge,
care fac ca aceste ape să aibă o aprovizionare bună şi echilibrată cu
oxigen. În regiunea boreală acest tip de habitat include mici bălți turboase
oligo-mezotrofe bogate în calciu, cu un covor dens de Chara, adesea
înconjurate de diverse mlaștini eutrofe și turbării cu pin silvestru.
Habitatul este caracterizat prin prezența vegetației acvatice (submerse),
bentonice unde sunt identificate speciile edificatoare și caracteristice,
precum și din hidrofite flotante.
Se întâlnește în trei regiuni biogeografice - stepică, continentală, pontică.
Este de remarcat că acest habitat este foarte important pentru numeroase
specii de nevertebrate și vertebrate (peşti şi amfibieni dar şi pentru multe
specii de păsări), ca loc de hrănire şi reproducere. Din păcate, din motive
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4.

5.

evidente legate de poluarea şi eutrofizarea habitatelor acvatice, ocupă
suprafeţe tot mai mici. Arealul său natural la noi în ţară cuprinde în
primul rând lunca şi Delta Dunării.
Plante: Chara spp., Nitella spp.
Specii
- Speciile edificatoare/caracteristice: Chara braunii, Chara fragilis,
edificatoare
Chara vulgaris, Chara contraria, Chara aspera.
pentru
- Alte specii importante: Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Salvinia
monitorizarea
natans, Azolla filiculoides, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum
habitatului
demersum, Najas minor, Potamogeton pectinatus, P. crispus, Ranunculus
trichophyllus, Alisma plantago-aquatica, Polygonum amphibium,
Butomus umbellatus, Schoenoplectus lacustris, Eleocharis palustris,
Vallisneria spiralis, Bolboschoenus maritimus, Zannichellia palustris.
- specii rare: Azolla filiculoides (VU), Vallisneria spiralis (V/R), Salvinia
natans (nt), Zannichellia palustris (R), Najas minor (R).
- specii invazive: Elodea nuttalii.
Mărimea, forma, În cazul habitatului 3140 se vor instala suprafețe de probă în felul
numărul și
următor:
distribuția
- în toate fragmentele în stare de conservare favorabilă (FV), cu suprafață
suprafețelor de
întinsă:
monitorizare
 Balta Gâldăul Albului Zeton – Zetonul Mare, județul Teleorman
(N 43.738007, E 24.816675).
 Balta Gâldăul Albului Zeton – Zetonul Mare, județul Teleorman
(N 43.736053, E 24.817635).
 Balta Gâldăul Albului Zeton – Zetonul Mare, județul Teleorman
(N 43.727474, E 24.815063).
 Balta Gâldăul Albului Zeton – zona Zetonul Mic, județul
Teleorman (N 43.736717, E 24.811813).
Se va instala câte un transect care acoperă majoritatea reprezentativă a
fragmentului (4 transecte în total).
- în fragmentele în stare de conservare nefavorabilă-inadecvată (U1), cu
suprafață restrânsă:
- Canalul Siliștioara, Corabia, județul Olt (N 43.772224, E
24.540188).
Se va instala câte un releveu în zona reprezentativă a fragmentului (1
releveu în total).
Mărimea releveelor fitocenologice pătrate va fi cea propusă de
şcoala clujeană (Cristea et al. 2004): 25 m2 (5x5 m), și vor fi amplasate în
zonele cele mai reprezentative ale fragmentelor monitorizate. Poziția lor
va fi marcată prin GPS (centrul sau colțul SV-ic). Se vor efectua relevee
fitocenologice, prin estimarea procentuală a abundenței fiecărei specii
prezente în careul releveului, pe straturi. Se va estima procentul de
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6.

7.

acoperire cu plante submerse, plutitoare și speciile emergente. Se vor
înregistra în casete diferite: specii de plante submerse (speciile din lista de
plante submerse); specii de plante cu frunze plutitoare (speciile din lista
de plante cu frunze plutitoare); specii de plante emergente (speciile din
lista de plante emergente); alte specii din cadrul habitatului de apă dulce.
Lungimea transectelor va fi variată în funcție de mărimea pâlcului
monitorizat, dar nu mai scurt decât 150 m. Aceste transecte au ca scop
evaluarea generală a fragmentelor habitatului, din punctul de vedere al
stării de conservare, astfel după parcurgerea transectului se vor nota
speciile dominante și caracteristice prezente, totodată și speciile
indicatoare de degradare: specii invazive. Se vor nota și presiunile și
amenințările identificate, pentru a putea fi comparate cu evaluările din
2018. De asemenea itinerarul va fi marcat cu GPS și se va nota data și
lungimea transectului.
Astfel în total se vor număra 1 releveu și 4 transecte reprezentative
pentru monitorizarea habitatului.
Perioada optimă Efectuarea ieșirilor pe teren pentru monitorizarea habitatului este
și frecvența de
recomandată în sezonul estival, în perioada în care cele mai multe specii
colectare a
ale comunităților sunt în stare vegetativă sau generativă și ușor
datelor
determinabilă: de preferință mai – iulie. Pe fișele de monitorizare se va
nota data exactă a efectuării releveelor/transectelor.
Suprafața tipului Suprafata actuala a habitatului, la nivelul sitului Natura 2000, conform
de habitat la
invantarierilor pe teren din sezonul 2018 este de 0,82 ha.
nivelul ariei
naturale
protejate (ha)
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8.

Distribuția
habitatului la
nivelul ariei
naturale
protejate (Harta)

9.

Fotografii

Habitatul 3140, cu specia caracteristică Chara fragilis – Balta Gâldăul
Albului Zeton - Zetonul Mare, de pe raza localității Islaz, Jud. Teleorman,
foto Violeta Boruz
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Habitatul 3140, aspect cu Chara fragilis, Elodea nuttallii, Ranunculus
trichophyllus – Balta Gâldăul Albului Zeton - Zetonul Mare, de pe raza
localității Islaz, Jud. Teleorman, foto Violeta Boruz

Habitatul 3140, aspect cu Chara vulgaris – Balta Gâldăul Albului Zeton Zetonul Mare, de pe raza localității Islaz, Jud. Teleorman.
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Habitatul 3140, aspect din luna august, cu speciile Chara aspera, C.
vulgaris, C. fragilis, Potamogeton natans, Bolboschoenus maritimus
rămase pe malul bălții în urma scăderii nivelului apei datorită secetei și
lipsei precipitațiilor din perioada estivală – Balta Gâldăul Albului Zeton Zetonul Mic, de pe raza localității Islaz, Jud. Teleorman, foto Violeta
Boruz

Habitatul 3140, aspect din luna august, cu Chara fragilis, C. vulgaris,
Elodea nuttallii, Marsilea quadrifolia – Canalul Siliștioara, Corabia, Jud.
Olt, foto Violeta Boruz
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Najas minor All.,
foto Violeta Boruz

Ceratophyllum demersum L.,
foto Violeta Boruz

Salvinia natans (L.) All., Potamogeton natans L., în Habitatul 3140,
aspect din luna august – Balta Gâldăul Albului Zeton - Zetonul Mic, de
pe raza localității Islaz, Jud. Teleorman, foto Violeta Boruz
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10.

Sursele de
informații /
metodologii,
metode și/sau
instrumente
testate /
recunoscute

Habitatul 3140, fitocenoze de Charetum asperae – Balta Gâldăul Albului
Zeton - Zetonul Mic, de pe raza localității Islaz, Jud. Teleorman, foto
Violeta Boruz
- Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Mediului
– Ghidul sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes comunitar:
tufărișuri, turbării și mlaștini, stâncării, păduri – Universitatea din
Petroșani 2013;
- Aliza F.A. et al. (2008) – Manual de Interpretación de los Hábitats
Naturales y Seminaturales de la Región de Murcia. Tomo 1. Hábitats y
Systemas de Hábitats. Edit. Dirección General del Medio Natural.
- Boros E., Ecsedi Z., Oláh J. 2013 – Ecology and Management of Soda
Pans in the Carpathian Basin. Part One: General Description of Soda
Pans, HTE/HEA.
- Chifu T. - editor, (2014) – Diversitatea fitosociologică a vegetației
României, Tom. 1: Vegetația erbacee naturală, Institutul European, Iași.
- Cristea V., Gafta D., Pedrotti F., (2004) - Fitosociologie, Cluj-Napoca,
Editura Presa Universitară Clujeană.
- Doniță, N., Pauca Comănescu, M., Popescu, A., Mihăilescu, S., Biris,
I.A., (2005) – Habitatele din România, Ed. Tehnica Silvică, București.
- Gafta, D., Mountford, O. (coord.), (2008) – Manual de interpretare a
habitatelor Natura 2000 din România, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 6465.
- Niculescu M., (2016) - Diversity, Distribution and Ecology of the
Freshwater Natural Habitats from Southern of Oltenia, Romania,
Scientific Papers, Series A, Agronomy, Vol. LIX, ISSN 2285-5785; ISSN
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11.

CD-ROM 2285-5793; ISSN Online 2285-5807; ISSN-L 2285-5785.
- Sanda, V., Ölleler, K., Burescu, P. (2008) - Fitocenozele din România.
Sintaxonomie, structură, dinamică şi evoluţie. Ed. Ars Docendi,
Bucureşti.
- Sârbu I., Ştefan N., Oprea A. (2013) - Plante vasculare din România.
Determinator ilustrat de teren, Editura Victor B Victor, Bucureşti, 1320 p.
Indicatorul/
Suprafața habitatului – se va monitoriza suprafața la nivel de fragmente
indicatorii
de
de habitate, pornind de la harta detaliată de distribuție rezultată în
monitorizare ce
urma inventarierii-cartării din sezonul 2018.
vor fi urmăriți
Determinarea speciilor ce indica starea de conservare a habitatului
- În suprafețele de probă definite ca relevee fitocenologice se va evalua
vegetația conform școlii clujene (Cristea et al. 2004), astfel se va
evalua abundența tuturor speciilor prezente în suprafața de probă și
ponderea acestora (în %, ulterior conform clasificării Braun-Blanquet).
- De-a lungul transectelor, de asemenea, se vor nota toate speciile
întâlnite și abundența lor conform clasificării Braun-Blanquet. Această
metodă are scopul de a sesiza schimbările majore în structura
vegetației (schimbarea abundenței speciilor dominante, răspândirea
sau dispariția speciilor caracteristice și rare, răspândirea speciilor
invazive).
Lista speciilor invazive
Menținerea unei zone ecotonale în zonele limitrofe ale fragmentelor
monitorizate, în corelație cu monitorizarea menținerii suprafeței
fragmentelor.
Potențialul de conservare și măsurile de management recomandate pentru
îmbunătățirea stării de conservare unde este cazul.
Principalele presiuni actuale
Principalele amenintari viitoare

Tabel 2 - Planul de monitorizare a habitatului - 3140 Ape dure oligo-mezotrofe cu vegetație
bentonică de Chara spp.
Nr Informatie/
Descriere
Atribut
1. Stabilirea
Suprafețele de probă se vor proiecta astfel încât să acopere principalele
locațiilor de
zone de distribuție ale habitatului și să asigure reprezentativitatea
monitorizare
necesară. Se recomandă ca într-o etapă de monitorizare de 6 ani să fie
vizitate toate fragmentele habitatului din sit. Având în vedere că
fragmentele habitatului au mărimi diferite s-a recurs la două metode de
evaluare: metoda transectelor în fragmentele întinse și metoda releveelor
în fragmente restrânse. Releveele se vor instala în interiorul limitelor
Pagina 193

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

habitatului, în partea cu vegetație omogenă și reprezentativă, pentru a se
evita efectul de margine și pentru a oglindi structura și starea de
conservare a fragmentului în care acesta a fost instalat. Punctul de început
al transectelor a fost ales aleatoriu în interiorul fragmentelor întinse, iar
itinerarul și lungimea (de minim 150 m) se va alege după caracteristicile
fragmentului, încât să acopere o parte reprezentativă și să marcheze
eventualele schimbări majore în omogenitatea fragmentelor.
- Localizarea fragmentelor cu suprafață restrânsă, în care se
recomandă stabilirea unor relevee reprezentative (un releveu):
fragmentele în stare de conservare nefavorabilă-inadecvată (U1):
- Canalul Siliștioara, Corabia, județul Olt (N 43.772224, E
24.540188).
- Localizarea transectelor din fragmentele cu suprafață întinsă (un
total de 4 transecte):
fragmentele în stare de conservare favorabilă (FV):
- Balta Gâldăul Albului Zeton – Zetonul Mare, județul Teleorman
(N 43.738007, E 24.816675).
- Balta Gâldăul Albului Zeton – Zetonul Mare, județul Teleorman
(N 43.736053, E 24.817635).
- Balta Gâldăul Albului Zeton – Zetonul Mare, județul Teleorman
(N 43.727474, E 24.815063).
- Balta Gâldăul Albului Zeton – zona Zetonul Mic, județul
Teleorman (N 43.736717, E 24.811813).
2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/
perioadele de

Mai – Iulie
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4.

5.

6.
7.

monitorizare
Frecventa
monitorizării

Resursele
umane necesare
(nr. persoane)
Numărul de zile
/ om necesare
Echipamentul
necesar

Frecvența monitorizării este 6 ani. Doar în cazuri excepționale, în care
integritatea habitatului este afectată de factori disturbatori biotici sau
abiotici (secetă, vătămări produse de agenți patogeni sau insecte, uscări
etc., efecte antropogene severe), se recomandă investigații cu o frecvență
anuală pentru a detecta cauzele, amploarea fenomenului și pentru a
recomanda măsurile de management adecvate.
2 specialiști în botanică

Minim 10 zile/om (nu sunt contorizate orele necesare pentru a ajunge la
sit)
- GPS;
- Ruletă sau cuadrate portabile cu suprafața de 1m2;
- Fișe de înregistrare;
- Hărți detaliate listate cu imagini satelitare și distribuția habitatelor
(preluate din Baza de date GIS a proiectului);
- Ghiduri de identificare / cheie taxonomica;
- Aparat foto pentru documentare.

6.2. HABITATUL 6440
Tabel 3 - Metodologia de inventariere a habitatului - 6440 Pajişti aluviale ale văilor râurilor
din Cnidion dubii (Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii)
Nr. Informatie/
Descriere
Atribut
1.
Denumire
6440 - Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii (Alluvial
habitat
meadows of river valleys of the Cnidion dubii)
2.
Asociații
Poetum pratensis, Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis, Agrostiovegetale (AV)
Festucetum pratensis, Agrostietum stoloniferae, Poetum sylvicolae,
Alopecuretum ventricosi, Agrostio-Deschampsietum caespitosae, Cirsio
cani-Festucetum pratensis
3.
Descrierea
Pajişti aluviale cu regim natural de inundare, aparţinând alianţei Cnidion
generală a
dubii, în condiţii climatice continentale până la subcontinentale. Este un
tipului de habitat habitat de tranziţie între pajiştile higrofile şi cele xerofile, ce acoperă arii
restrânse (Gafta & Mountford, 2008).
Acest tip de habitat este întâlnit pe văile fluviilor şi râurilor mari din
Europa centrală, inundate repetat în decursul anului: Elba, Saale, Main.
Sunt, de asemenea, prezente în Moravia, Austria, Slovacia, Croaţia şi
Serbia (Louvel şi colab., 2013).
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4.

5.

6.

Specii
edificatoare
pentru
monitorizarea
habitatului
Mărimea, forma,
numărul și
distribuția
suprafețelor de
monitorizare

Perioada optimă
și frecvența de
colectare a
datelor

După Gafta şi Mountford (2008), pentru ţara noastră literatura de
specialitate nu consemnează prezenţa vreunei asociaţii din alianţa
Cnidion dubii (în sens strict) şi nici una dintre asociaţiile descrise în
Europa Centrală nu se găsesc în România. Se bănuieşte că astfel de pajişti
ar fi putut exista, dar au dispărut ca urmare a indiguirilor, regularizărilor
cursurilor de apă, eutrofizării etc.. Totuşi, habitatul 6440, fiind important
din punct de vedere conservativ, a fost luat în considerare ca fiind prezent
la noi ca tip de staţiune, dar cu asociaţiile prezente la noi, încadrate în
Agrostion stoloniferae.
- caracteristice: Agrostis stolonifera

Vor fi evaluate toate suprefeţele de pajişte din situl ROSCI0044, în
vederea identificării celor care corespund descrierii habitatului 6440.
Se vor instala suprafețe de probă în locurile în care este identificată
prezenţa habitatului. Mărimea releveelor fitocenologice pătrate va fi cea
propusă de şcoala clujeană (Cristea et al., 2004): 25 m2 (5*5 m), și vor fi
amplasate în zonele cele mai reprezentative ale fragmentelor
monitorizate.
Poziția lor va fi marcată prin GPS (centrul sau colțul de SV). Se vor
efectua relevee fitocenologice, prin estimarea procentuală a abundenței
fiecărei specii prezente în careul releveului, pe straturi. De asemenea, vor
fi notați parametrii generali ai covorului vegetal (înălțime medie a
stratului ierbos și arbuștiv, acoperirea acestora, înclinația, expoziția,
ponderea suprafețelor fără vegetație (sol nud, rocă, litieră)).
Lungimea transectelor va fi variată în funcție de mărimea pâlcului
monitorizat, dar nu mai scurt decât 150 m. Aceste transecte au ca scop
evaluarea generală a pâlcurilor întinse ale habitatului, din punctul de
vedere al stării de conservare, astfel după parcurgerea transectului se vor
nota speciile dominante și caracteristice prezente, totodată și speciile
indicatoare de degradare: specii ruderale, invazive. Se vor nota și
presiunile și amenințările identificate. De asemenea, itinerarul va fi
marcat cu GPS, și se va nota data și lungimea transectului.
Efectuarea ieșirilor pe teren pentru monitorizarea habitatului este
recomandată în sezonul estival, în perioada în care cele mai multe specii
ale comunităților sunt în stare vegetativă sau generativă și ușor
determinabilă, dar şi pentru a surprinde mai bine eventuala prezenţă a
speciilor invazive: de preferință mai – septembrie. Pe fișele de
monitorizare se va nota data exactă a efectuării releveelor/transectelor.
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7.

8.

9.

Suprafața tipului 45-50 ha
de habitat la
nivelul ariei
naturale
protejate (ha)
Distribuția
habitatului la
nivelul ariei
naturale
protejate (Harta)

Fotografii

Aspect al habitatului 6440 la Corabia, primăvara devreme (aprilie), când
este inundat, foto Paulina Anastasiu
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Aspect al habitatului 6440 la Corabia, 25 aprilie 2018, foto Paulina
Anastasiu

Aspect al habitatului 6440 la Corabia, 23 mai 2018, foto Paulina
Anastasiu
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10.

11.

Aspect al habitatului 6440 la Corabia, 4 august 2018, foto Paulina
Anastasiu
Sursele de
1. Doniță, N., Pauca Comănescu, M., Popescu, A., Mihăilescu, S., Biris,
informații /
I.A., (2005) – Habitatele din România, Ed. Tehnica Silvică, București.
metodologii,
2. Gafta, D., Mountford, O. (coord.), (2008) – Manual de interpretare a
metode și/sau
habitatelor Natura 2000 din România, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, pp.
instrumente
64-65.
testate /
3. Sanda, V., Ölleler, K., Burescu, P. (2008). Fitocenozele din România.
recunoscute
Sintaxonomie, structură, dinamică şi evoluţie. Ed. Ars Docendi,
Bucureşti.
4. Sârbu I., Ştefan N., Oprea A. (2013). Plante vasculare din România –
Determinator ilustrat de teren, Editura Victor B Victor, Bucureşti,
1320 p.
Indicatorul/
Suprafața habitatului – se va monitoriza suprafața la nivel de
indicatorii
de
fragmente/pâlcuri de habitate, pornind de la harta detaliată de
monitorizare ce
distribuție rezultată în urma inventarierii-cartării din sezonul 2018.
vor fi urmăriți
Determinarea speciilor ce indica starea de conservare a habitatului
În suprafețele de probă definite ca relevee fitocenologice se va
evalua vegetația conform școlii clujene (Cristea et al. 2004), astfel
se va evalua stratificat abundența tuturor speciilor prezente în
suprafața de probă și ponderea acestora (în %, ulterior conform
clasificării Braun-Blanquet).
De-a lungul transectelor de asemenea se vor nota toate speciile
întâlnite, și abundența lor conform clasificării Braun-Blanquet.
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Această metodă are scopul de a sesiza schimbările majore în
structura vegetației (schimbarea abundenței speciilor dominante,
răspândirea sau dispariția speciilor caracteristice și rare,
răspândirea speciilor invazive și a celor indicatoare de
ruderalizare).
Lista speciilor invazive
Menținerea unei zone ecotonale în zonele limitrofe ale pâlcurilor
monitorizate, legată cu monitorizarea menținerii suprafeței pâlcurilor.
Potențialul de conservare și măsurile de management recomandate pentru
îmbunătățirea stării de conservare unde este cazul.
Principalele presiuni actuale
Principalele amenintari viitoare
Tabel 4 - Planul de monitorizare a habitatului 6440 Pajişti aluviale ale văilor râurilor din
Cnidion dubii (Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii)
Nr Informatie/
Descriere
Atribut
1. Stabilirea
Având în vedere că a fost identificată o singură suprafaţă cu habitatul
locațiilor de
6440, la est de silozul Corabia, şi că dimensiunea acesteia este redusă,
monitorizare
recomandăm monitorizarea permanentă a întregii suprafeţe. Pentru
relevee se vor alege suprafeţele cele mai reprezentative, aflate în zona
mediană a poligonului habitatului, la distanţă de minimum 10 m de zona
de ecoton, pentru a evita efectul de margine. În zonele mai înguste ale
poligonului, releveele vor avea o poziţie centrală faţă de marginile
poligonului.
2.
Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare
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3.

4.

5.

6.
7.

Perioada/
perioadele de
monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele
umane necesare
(nr. persoane)
Numărul de zile
/ om necesare
Echipamentul
necesar

Mai – Septembrie

Frecvența recomandată a monitorizării este anuală pentru a detecta mai
bine cauzele stării de conservare nefavorabilă total neadecvată, amploarea
fenomenului și pentru a recomanda măsurile de management adecvate.
1 specialist în botanică / fitosociologie / vegetaţie

Minimum 5 zile/om (nu sunt contorizate orele necesare pentru a ajunge la
sit)
- GPS;
- Ruletă;
- Cuadrate portabile cu suprafața de 1m2;
- Sfoară şi ţăruşi pentru marcarea ploturilor de 25 mp;
- Fișe de înregistrare;
- Hărți detaliate listate cu imagini satelitare și distribuția habitatelor
(preluate din Baza de date GIS al proiectului);
- Ghiduri de identificare / cheie taxonomică;
- Aparat foto pentru documentare.

6.3. HABITATUL 91F0
Tabel 5 - Metodologia de inventariere a habitatului – 91F0 - Păduri ripariene mixte cu
Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, de-a lungul marilor
râuri (Ulmenion minoris)
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.
Denumire habitat
91F0 - “Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus
laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, de-a
lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)”
2.
Asociații vegetale (AV)
Fraxino danubialis – ulmetum Sanda et Popescu, 1999
3.
Descrierea generală a tipului
Păduri de foioase din luncile râurilor, periodic inundate
de habitat
odată cu creşterea nivelului apelor sau care prezintă exces
hidric datorită fluctuaţiei nivelului apelor freatice; existenţa
habitatului este condiţionată de inundarea temporară a
solului, în perioadele cu exces de umiditate. Sunt situate pe
staţiuni de terasă plană, formată din aluviuni diverse, soluri
de tip aluviosol sau preluvosol, profunde, gleizate în
adâncime, eubazice, umede şi eutrofice; altitudinea este
joasă (15-150 m). Valorile climatice sunt situate în
Pagina 201

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

4.

Specii caracteristice pentru
monitorizarea habitatului

5.

Mărimea, forma, numărul și
distribuția suprafețelor de
monitorizare

intervalul: 9,5° – 11°C Temperatura medie anuală şi 500–
700 mm cuantumul precipitaţiilor anuale.
Stratul arborilor are acoperire 80-100% şi atinge înalţimi
de 25-35 m la vârsta de 100 ani. Etajul superior al arborilor
este format din: stejar pedunculat (Quercus robur), specii
de frasini (Fraxinus angustifolia, F. excelsior, în sudul ţării
şi F. pallisiae) şi ulmi (Ulmus laevis, U. minor). În locurile
mai înalte pot să apară exemplare de tei (în special Tilia
tomentosa), chiar carpen (Carpinus betulus). În porţiunile
mai joase, unde apa din inundaţii stagnează apar plopii
(Populus alba, Populus nigra) şi sălciile (Salix alba, S.
fragilis). În etajul inferior apar: jugastrul (Acer campestre),
mărul pădureţ (Malus sylvestris), părul pădureţ (Pyrus
pyraster), mai rar arţar tătărăsc (Acer tataricum).
Stratul arbuştilor, de regulă bine dezvoltat, este compus
din: corn (Cornus mas), soc (Sambucus nigra), crusin
(Frangula alnus), alun (Corylus avellana), păducel
(Crataegus monogyna), porumbar (Prunus spinosa), lemn
câinesc (Ligustrum vulgare), sânger (Cornus sanguinea)
s.a.. În stratul ierburilor şi subarbuştilor întâlnim specii ca:
Rubus caesius, Galium aparine, Aegopodium podagraria,
Brachypodium sylvaticum, Carex pilosa, Circaea lutetiana,
Dactylis polygama, Eupatorium cannabinum, Festuca
gigantea, Geranium phaeum, Glechoma hederacea, G.
hirsuta, Geum urbanum, Impatiens noli-tangere,
Lysimachia nummularia, Physalis alkekengi, Polygonatum
latifolium, Salvia glutinosa, Solanum dulcamara, Viola
odorata etc.
Sunt păduri de mare complexitate structurală şi
funcţională, care apar ca o etapă trazitorie în evoluţia
pădurilor de zăvoi către pădurile de şleau de stejar, odata
cu evoluţia condiţiilor staţionale din lunca râului.
Specii de arbori: stejar pedunculat (Quercus robur), frasini
(Fraxinus angustifolia, F. excelsior), ulmi (Ulmus laevis,
U. minor), dud (Morus alba), local plopi (Populus alba,
Populus nigra), sălcii (Salix alba, S. fragilis).
Pentru monitorizarea habitatelor forestiere de interes
comunitar se recomandă procedee simplificate de
inventariere în vederea determinării expeditive a valorii
parametrilor de stare, aplicate în cel mult 3 sondaje
amplasate la minim 50 –100 m unul de altul, pe diagonala
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6.
7.

Perioada optimă și frecvența
de colectare a datelor
Suprafaţa tipului de habitat la
nivelul ariei naturale protejate
(ha)

sau linia de mijloc cea mai lungă a zonelor alese pentru a fi
parcurse (locații, transecte).
În funcţie de parametrii supuşi monitorizarii se vor
utiliza în principal urmatoarele tipuri de piețe de probă:
– benzi late de 1 m şi lungi cât să cuprindă primii 30 de
arbori, pentru estimarea compoziţiei pe număr de arbori,
în arboretele tinere aflate cel mult în stadiul de păriş;
– sondaje Bitterlich pentru determinarea suprafeței de bază
pe specii a arboretelor, în vederea estimării compoziției,
densității şi a modului de regenerare;
– sondaje circulare de 10 mp, respectiv de 100 mp pentru
estimarea compoziției şi gradului de acoperire la nivelul
semințișului, respectiv plantațiilor;
– segmente liniare lungi de 20 m pentru determinarea
compoziției subarboretului şi stratului ierbos.
Pe transectele stabilite pentru a fi parcurse,
precum și în zonele afectate de diferiți factori perturbanți
(abiotici, biotic)
se urmărește starea şi evolutia
indicatorilor considerați ca fiind definitorii pentru starea de
conservare a habitatului:
 suprafața habitatului,
 componentele fitocenozei,
 factorii perturbatori şi intensitatea lor.
În ceea ce priveşte biocenoza, se înregistrează elemente de
detaliu: compoziţia naturală, prezența de specii alohtone,
modul de regenerare, gradul de acoperire realizat
(consistența) etc. pentru diversele etaje ale habitatului:
etajul arborilor, semințișul din arboretele în curs de
regenerare, subarboretul şi stratul ierbos. Rezultatele
determinărilor se compară cu pragurile definite pentru
evaluarea stării de conservare favorabilă a habitatelor
respective, stare care ar trebui să fie cât mai apropiată de
cea a arboretelor de tip natural (corespunzatoare descrierii
tipurilor naturale de pădure din lucrarea de specialitate
“Tipurile de pădure din R.P.R.” Pascovschi și Leandru).
Mai - August
Suprafața cartată = 20,49 ha
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8.

Distribuția habitatului la
nivelul ariei naturale protejate
(Harta)

9.

Fotografii
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10.

Sursele de informații /

Habitat 91F0 în Situl ROSCI0044, foto Antonela Mica
1. “Habitatele din România” – N. Doniţă, A. Popescu,
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metodologii, metode și/sau
instrumente testate /
recunoscute

11.

Indicatori de monitorizare

Pauca- Comănescu M., Mihăilescu S. , Biris I., Editura
Tehnică Silvică, Bucureşti, 2005.
2. “Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din
România”, coord. Gafta D. & Mountford J.O., Ed.
RISOPRINT 2008, editor M.M. D.D.
3. “Tipuri de pădure din R.P.R.” Pascovschi S., Leandru
V., Ed. Agro-Silvică de Stat, 1958.
4. “Staţiuni forestiere”, Vol. II, Chirita C., Vlad I.,
Păunescu C., Pătrăşcoiu N., Roşu C., Iancu I., Ed.
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1977.
5. “Dendrologie”, Stănescu V., Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1979.
6. “Silvicultură”, Negulescu E.G., Ciumac G., Ed. AgroSilvica de Stat, Bucureşti, 1959.
7. Habitats Directive and birds covered by the EEC Birds
Directive. National Environmental Research Institute,
University of Aarhus. 92 pp. – NERI Technical report
No. 64.
8. Amenajamentele ocoalelor silvice Corabia, Turnu
Magurele, INCDS “Marin Dracea”
Bucureşti –
Staţiunea C.D.E.P. Craiova.
Suprafața habitatului (ha).
Față de suprafața identificată în procesul de cartare
inventariere se va urmări dacă există zone în care habitatul
a fost eliminat din diferite cauze sau în care acesta s-a
extins (dinamica suprafeței). Se vor utiliza atât imagini
aeriene și/sau satelitare, cât și verificări pe teren, culegere
de date de la factorii cu atribuții (proprietari, administratori
fond forestier, primării etc.).
Compoziția specifică tipului de habitat: se vor face evaluări
la nivelul fiecăruia dintre etajele de vegetație, la fel și
pentru ceilalți indicatori.
Prezența specii alohtone: pragul definit pentru o stare de
conservare favorabilă este de maxim 20%.
Modul de regenerare: se stabilește ca procent pe care îl
reprezintă arboretele (arborii) regenerate din sămânță.
Consistența: în funcție de vârsta și specificul stațional se va
evalua ca și grad de inchidere a coronamentului arborilor.
Se vor utiliza atat imagini aerieneși/sau satelitare, cât și
verificari pe teren, în suprafețe de probă.
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Numărul de arbori uscați pe picior și a celor căzuți la sol în
descompunere). În anumite limite prezența acestora indică
auspicii pentru conservarea biodiversității, peste limitele
prag poate indica un factor perturbant asupra habitatului
forestier.
Perturbări:
 de natură abiotică: pot fi doborâturi, rupturi de vânt,
incendii naturale, viituri, revarsări de ape, inundații,
stagnare indelungată a apei la suprafața solului, secetă.
 de natura biotică: naturali – vatămări produse de
insecte, ciuperci, plante parazite, microorganisme, de
specii de animale domestice sau faună salbatică, uscare
anormală a indivizilor din componența habitatului;
antropici: tăieri necontrolate, incendieri, poluare,
exploatarea excesivă a resurselor regenerabile,
construirea unor obiective economice sau sociale etc.
Tabel 6 - Planul de monitorizare a habitatului – 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus
robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, de-a lungul marilor râuri
(Ulmenion minoris)
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Înainte de începerea monitorizării stării de conservare a habitatelor se
de monitorizare
va proceda la amplasarea sondajelor de monitorizare în zonele stabilite,
alegând câte un transect pe diagonala sau linia de mijloc cea mai lungă
a fiecarui arboret monitorizat. În fiecare zonă adoptată se amplasează
câte 3 sondaje situate la 50-100 m distanță între ele.
Sondajele vor fi localizate pe teren, astfel încât să surprindă situații
reprezentative pentru cazurile monitorizate. Se vor determina
coordonatele fiecarei piețe de sondaj - pentru centrul pieței, acesta se
va materializa printr-un țăruș și se va aplica un semn distinctiv (punct
de vopsea albastră) pe arborele cel mai apropiat – arbore martor, pentru
a ușura identificarea zonei, la teren.
Se va constitui un sistem de evidență a locațiilor de monitorizare și a
amplasamentului sondajelor adoptate,
la începerea acțiunii de
monitorizare, care se va evidenția pe hărțile Sitului și pe hărțile
amenajistice, pentru identificare cadastrală, a unităților de bază a
arboretelor din habitat.
Locații:
Ocolul silvic Corabia
U.P. I Corabia u.a.19B suprafața totală = 1,64 ha,
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U.P. I Corabia u.a.20A suprafața totală = 2,2 ha,
Ocolul silvic Turnu Măgurele
U.P. I Dunărea u.a.39B suprafața totală = 4,58 ha
U.P. I Dunărea u.a.40B suprafața totală = 0,74 ha
U.P. I Dunărea u.a.41B suprafața totală = 1,53 ha
2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecvența
monitorizării

4.

5.

6.
7.

Resursele umane
necesare (numar
persoane)
Numărul de zile /
om necesare
Echipamentul
necesar

În cursul sezonului de vegetație: de preferat în intervalul mai –
august.
Frecvența de monitorizare a evoluției stării de conservare este o dată la
fiecare 3 ani pentru zone în care s-a constatat o stare „favorabila” în
procesul de evaluare a stării de conservare a habitatelor.
În zonele supuse presiunii factorului antropic, în cele afectate de
fenomen de uscare sau alți factori vatămători, precum și în suprafețele
angrenate cu lucrări de regenerare a arboretului, monitorizarea se
realizează anual. Având în vedere suprafața redusă a tipului de habitat
și afectările constatate, se adoptă soluția de monitorizare a tipului de
habitat cu frecvența anuală, pentru locațiile propuse și pe transecte de
monitorizare.
3 - personal de specialitate în domeniul habitatelor forestiere - 2
experți habitate - și 1 personal auxiliar pentru culegere date de teren,
inventarieri în suprafețele de probă etc..
7 zile/om /an
Nu sunt contorizate orele necesare pentru a ajunge la Sit.
- computer, programe imagini satelitare;
- receptor GPS, hărți de distribuție habitate;
- ruletă;
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- țăruși pentru amplasare piețe de monitorizare;
- vopsea (albastră), pensulă;
- fișe de teren, înregistrare date - pixuri rezistente la apă (sau data
logger);
- tabele dendrometrice;
- aparat foto.
6.4. HABITATUL 92A0
Tabel 7 - Metodologia de inventariere a habitatului – 92A0 - Păduri galerii de salcie albă și
plop alb
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.
Denumire habitat
92A0 - Păduri galerii de salcie albă și plop alb
2.
Asociații vegetale
Salicetum albae – fragilis Issler, 1926 em. Soó, 1957
(AV)
Salicetum albae – fragilis Issler, 1926 em. Soó, 1957
Salicetum albae – fragilis Issler, 1926 em. Soó, 1957
Salicetum albae – fragilis Issler, 1926 em. Soó, 1957
Quercetum robori-pedunculiflorae Simon, 1960
Fraxinetum pallisae (Simon, 1960) Krausch, 1965
Fraxinetum pallisae (Simon, 1960) Krausch, 1965
3.
Descrierea generala a Păduri de luncă (zăvoaie) din bazinul mediteranean şi cel al Mării
tipului de habitat
Negre dominate de Salix alba, S. fragilis sau alte specii de salcie
înrudite cu acestea. Păduri de luncă multistratificate mediteraneene
şi central-eurasiatice cu Populus sp., Ulmus sp., Salix sp., Alnus sp.,
Acer sp., Tamarix sp., Quercus robur, Q. pedunculiflora, Fraxinus
angustifolia, F. pallisiae, liane. Speciile de plop de talie mare
domină de obicei coronamentul prin înălţimea lor. În zonele mai
joase salcia albă domină biocenoza, formând desişuri de nepătruns
denumite renişuri.
4.
Specii caracteristice
Etajul arborilor: salcie alba (Salix alba), salcie plesnitoare (Salix
pentru monitorizarea
fragilis), plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra) etc.
habitatului
5.
Mărimea, forma,
Pentru monitorizarea habitatelor forestiere de interes
numărul și distribuția comunitar se recomandă procedee simplificate de inventariere în
suprafețelor de
vederea determinării expeditive a valorii parametrilor de stare,
monitorizare
aplicate în cel mult 3 sondaje amplasate la minim 50–100 m unul
de altul, pe diagonala sau linia de mijloc cea mai lungă a zonelor
alese pentru a fi parcurse (locații, transecte).
În funcţie de parametrii supuşi monitorizarii se vor utiliza în
principal urmatoarele tipuri de piețe de probă:
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6.

7.

Perioada optimă și
frecvența de colectare
a datelor
Suprafaţa tipului de
habitat la nivelul ariei
naturale protejate (ha)

– benzi late de 1 m şi lungi cât să cuprindă primii 30 de arbori,
pentru estimarea compoziţiei pe număr de arbori, în arboretele
tinere aflate cel mult în stadiul de păriş;
– sondaje Bitterlich pentru determinarea suprafeței de bază pe specii
a arboretelor, în vederea estimării compoziției, densității şi a
modului de regenerare;
– sondaje circulare de 10 mp, respectiv de 100 mp pentru estimarea
compoziției şi gradului de acoperire la nivelul semințișului,
respectiv plantațiilor;
– segmente liniare lungi de 20 m pentru determinarea compoziției
subarboretului şi stratului ierbos.
Pe transectele stabilite pentru a fi parcurse, precum și în
zonele afectate de diferiți factori perturbanți (abiotici, biotic) se
urmărește starea şi evolutia indicatorilor considerați ca fiind
definitorii pentru starea de conservare a habitatului:
 suprafața habitatului,
 componentele fitocenozei,
 factorii perturbatori şi intensitatea lor.
În ceea ce priveşte biocenoza, se înregistrează elemente de detaliu:
compoziţia naturală, prezența de specii alohtone, modul de
regenerare, gradul de acoperire realizat (consistența) etc. pentru
diversele etaje ale habitatului: etajul arborilor, semințișul din
arboretele în curs de regenerare, subarboretul şi stratul ierbos.
Rezultatele determinărilor se compară cu pragurile definite pentru
evaluarea stării de conservare favorabilă a habitatelor respective,
stare care ar trebui să fie cât mai apropiată de cea a arboretelor de
tip natural (corespunzatoare descrierii tipurilor naturale de pădure
din lucrarea de specialitate “Tipurile de pădure din R.P.R.”
Pascovschi și Leandru).
Mai - August

Scartată = 961,29 ha
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8.

Distribuția habitatului
la nivelul ariei
naturale protejate
(Harta)

9.

Fotografii
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10.

Habitat 92A0 “Păduri galerii de salcie albă și plop alb”, foto
Antonela Mica
Sursele de informații / 1. “Habitatele din România” – N. Doniţă, A. Popescu, Paucametodologii, metode
Comănescu M., Mihăilescu S., Biris I., Editura Tehnică Silvică,
și/sau instrumente
Bucureşti, 2005.
testate / recunoscute
2. “Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România”,
coord. Gafta D. & Mountford J.O., Ed. RISOPRINT 2008, editor
M.M. D.D.
3. “Tipuri de pădure din R.P.R.” Pascovschi S., Leandru V., Ed.
Agro-Silvică de Stat, 1958.
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11.

Indicatorii de
monitorizare ce vor
fi urmăriti

4. “Staţiuni forestiere”, Vol. II, Chirita C., Vlad I., Păunescu C.,
Pătrăşcoiu N., Roşu C., Iancu I., Ed. Academiei R.S.R.,
Bucureşti, 1977.
5. “Dendrologie”, Stănescu V., Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1979.
6. “Silvicultură”, Negulescu E.G., Ciumac G., Ed. Agro-Silvica de
Stat, Bucureşti, 1959.
7. Habitats Directive and birds covered by the EEC Birds
Directive. National Environmental Research Institute, University
of Aarhus. 92 pp. – NERI Technical report No. 64.
8. Amenajamentele ocoalelor silvice Corabia, Turnu Magurele,
INCDS “Marin Dracea”
Bucureşti – Staţiunea C.D.E.P.
Craiova.
Suprafata habitatului (ha).
Față de suprafața identificată în procesul de cartare inventariere se
va urmări dacă exista zone în care habitatul a fost eliminat din
diferite cauze sau în care acesta s-a extins (dinamica suprafeței). Se
vor utiliza atat imagini aeriene și/sau satelitare, cât și rezultatul
verificărilor pe teren, culegere de date de la factorii cu atribuții
(proprietari, administratori fond forestier, primării etc.).
Compoziția specifică tipului de habitat: se vor face evaluări la
nivelul fiecăruia dintre etajele de vegetație, la fel și pentru ceilalți
indicatori.
Prezența specii alohtone: pragul definit pentru o stare de conservare
favorabilă este de maxim 20%.
Modul de regenerare: se stabilește ca procent pe care îl reprezintă
arboretele (arborii) regenerate din sămânță.
Consistența: în funcție de vârsta și specificul stațional se va evalua
ca și grad de inchidere a coronamentului arborilor. Se vor utiliza
atat imagini aeriene și/sau satelitare, cât și verificări pe teren, în
suprafețe de probă.
Numărul de arbori uscați pe picior și a celor căzuți la sol (în
descompunere). În anumite limite prezența acestora indică auspicii
pentru conservarea biodiversității, peste limitele prag, diferite în
funcție de vârsta și stadiul de dezvoltare a arboretului, poate indica
un factor perturbant asupra habitatului forestier.
Perturbări:
 de natură abiotică: pot fi doborâturi, rupturi de vânt, incendii
naturale, viituri, revarsări de ape, inundații, stagnare indelungată
a apei la suprafața solului, secetă.
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de natură biotică: naturali – vătămări produse de insecte,
ciuperci, plante parazite, microorganisme, de specii de animale
domestice sau fauna salbatică, uscare anormală a indivizilor din
componența habitatului; antropici: tăieri necontrolate, incendieri,
poluare, exploatarea excesivă a resurselor
regenerabile,
construirea unor obiective economice sau sociale etc.

Tabel 8 - Planul de monitorizare a habitatului – 92A0 - Păduri galerii de salcie albă și plop
alb
Nr Informaţie/
Descriere
Atribut
1.
Stabilirea locațiilor Monitorizarea suprafeței ocupată de tipul de habitat se adresează
de monitorizare
suprafeței totale a acestuia în Situl ROSCI0044. Culegerea de date,
conform protocolului de monitorizare vizează, în acest mod, evoluția
suprafeței totale a acestuia. Înainte de începerea monitorizării stării de
conservare a habitatelor prin prisma menținerii structurii și funcțiunilor
specifice tipului de habitat se va proceda la amplasarea sondajelor de
monitorizare în zonele stabilite, alegând câte o transectă pe diagonală sau
linia de mijloc cea mai lungă a fiecărui arboret monitorizat. În fiecare
zonă stabilită se vor adopta câte 3 sondaje situate la 50-100 m distanță
între ele. Sondajele vor fi amplasate pe teren, astfel încât să surprindă
situații reprezentative pentru cazurile monitorizate. Se vor determina
coordonatele fiecarei piețe de sondaj - pentru centrul pieței, acesta se va
materializa prin baterea unui țăruș și se va aplica un semn distinctiv
(punct de vopsea albastră) pe arborele cel mai apropiat – arbore martor,
pentru a ușura identificarea (reconstituirea) zonei, la teren. Se va
constitui un sistem de evidență a locațiilor de monitorizare și a
amplasamentului sondajelor adoptate,
la începerea acțiunii de
monitorizare, care se va evidenția pe hârtile Sitului și pe hărțile
amenajistice, pentru identificare cadastrală si a unităților de bază a
arboretelor din habitat.
Locații propuse:
Ocolul silvic Corabia
U.P. II Orlea, u.a. 23I ( 26,87 ha), J (9,11 ha), O (5,78 ha), 36LEG (6,07
ha), 38LEG (5,43 ha)
U.P. VI Calnovat, u.a. 67A (2,3 ha), B (5,29 ha)
Ocolul silvic Turnu Măgurele
U.P. I Dunărea u.a. 2A (0,96 ha), B (2,28 ha), C (1,56 ha), D (2,64 ha),
41D (8,46 ha), 51B (12,43 ha), 53B (15,27 ha).
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele În cursul sezonului de vegetație: de preferat în intervalul mai – august.
de monitorizare
Frecvența
Pentru monitorizarea stării de conservare a habitatului 92A0 în Situl
monitorizării
ROSCI0044 și având în vedere rezultatele evaluării stării de conservare a
tipului de habitat se propune ca monitorizarea parametrului „suprafața”
să se efectueze anual, prin culegere de date privind evoluția și fluctuațiile
acesteia, iar pentru criteriul structură și funcțiuni monitorizarea să se
efectueze o singură dată pe durata aplicării Planului de management, în
anul 3 de aplicare a acestuia. În situația în care se vor semnala factori
perturbanți de natură să determine înrăutățirea stării de conservare a
tipului de habitat se va proceda, de urgență, la declanșarea monitorizării
respectivului factor și a zonelor afectate din suprafața habitatului, până la
încetarea acțiunii acestuia.
Resursele umane
3 - personal de specialitate în domeniul habitatelor forestiere - 2 experți
necesare (numar
habitate - și 1 personal auxiliar pentru culegere date de teren, inventarieri
persoane)
în suprafețele de probă etc.
Numărul de zile /
20 zile/om /an
om necesare
Nu sunt contorizate orele necesare pentru a ajunge la Sit.
Echipamentul
- computer, imagini satelitare;
necesar
- receptor GPS, hărți de distribuție habitate;
- ruletă;
- țăruși pentru amplasare piețe de monitorizare;
- vopsea (albastră), pensulă;
- fișe de teren, înregistrare date - pixuri rezistente la apă (sau data
logger);

4.

5.

6.
7.
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- tabele dendrometrice;
- aparat foto.
6.5. HABITATUL 92D0
Tabel 9 - Metodologia de inventariere a habitatului – 92D0 - Galerii și tufărisuri de luncă sudeuropene (Nerio-Tamaricetea și Securinegion tinctoriae)
Nr Informaţie/Atribut
Descriere
1.
Denumire habitat
92D0 – “Galerii și tufărisuri de luncă sud-europene (NerioTamaricetea și Securinegion tinctoriae)”
2.
Asociații vegetale (AV) Calamagrostio – Tamaricetum ramosissimae Simon et Dihoru (1962)
1963.
3.
Descrierea generală a
Fitocenozele tipului de habitat sunt reprezentate de tufărişuri şi galerii
tipului de habitat
arborescente de cătină roşie situate de-a lungul apelor curgătoare
permanente sau temporare şi din zonele umede ale acestora. Sunt
fitocenoze primare, pioniere, edificate de specii eurasiatice, europene
dar şi numeroase specii cosmopolite şi adventive; sunt mezoterme,
mezo-higrofile, oligotrofe. Habitatul este dispus în general pe fâşii ce
se pot extinde în lungime pe sute de metri, în general nu mai late de
20-50 m, de-a lungul apelor, canalelor.
Stratul arbustiv are o dominanţă majoră a speciei Tamarix
ramosissima (90%), alaturi de care sporadic participă Hippophaë
rhamnoides, Rosa canina, Cornus sanguinea şi uneori specii de
arbori, mai ales Populus alba. Acoperirea stratului creşte de la 50% la
90% şi 100%, odată cu varsta asociaţiei şi cu gradul de folosinţă
antropică a terenului. Cele de vârstă avansată (25-30 ani) pot ajunge
la densităţi mari ce formează desisuri de nepătruns.
Stratul ierburilor este extrem de redus sub desişul arbuştilor, Urtica
dioica fiind cea mai abundent dezvoltată, iar în tufărişurile rare,
acoperirea poate fi de 70 - 80%, cu dominanţă mare a gramineelor –
Cynodon dactylon, Agrostis stolonifera şi Elymus repens. De
remarcat este faptul că pe râurile interioare Calamagrostis epigeios
este totdeauna prezentă, de obicei şi abundentă, dar în lunca Dunării
şi în Delta Dunării specia apare numai uneori şi cu participare redusă
în componenţa stratului ierburilor. Înalţimea stratului ierburilor
ajunge curent la 50 cm, dar unele exemplare se ridică la 1,5 m (Althea
officinalis). Diversitatea stratului ierbos este foarte mare şi variabilă
de la un an la altul; cu excepţia graminelor amintite, se întalnesc
constant, Mentha longifolia, Lappula squarrosa, Solanum dulcamara,
Polygonum aviculare, Stellaria palustris, Althea officinalis.
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4.

5.

6.

7.

Specii caracteristice
pentru monitorizarea
habitatului
Mărimea, forma,
numărul și distribuția
suprafețelor de
monitorizare

Perioada optimă și
frecvența de colectare a
datelor
Suprafaţa tipului de
habitat la nivelul ariei
naturale protejate (ha)

Cătină roșie (cătină de râu) - Tamarix ramosissima.

Pentru monitorizarea habitatului de interes comunitar 92D0 se
recomandă procedee simplificate de inventariere în vederea
determinării expeditive a valorii parametrilor de stare, aplicate în cel
mult 3 sondaje amplasate la minim 50–100 m unul de altul, pe
diagonala sau linia de mijloc cea mai lungă a zonelor alese pentru a fi
parcurse (locații, transecte).
Pe transectele stabilite pentru a fi parcurse, precum și în
zonele afectate de diferiți factori perturbanți (abiotici, biotic) se
urmărește starea şi evolutia indicatorilor considerați ca definitorii
pentru starea de conservare a habitatului:
 suprafața habitatului,
 componentele fitocenozei,
 factorii perturbatori şi intensitatea lor.
În ceea ce priveşte biocenoza, se înregistrează elemente de
detaliu: compoziţia naturală, prezența de specii alohtone, modul de
regenerare, gradul de acoperire realizat (consistența) etc. pentru
diversele etaje ale habitatului: etajul speciilor dominante, edificatoare
de habitat, alte etaje de vegetație intermediare, dacă acestea există în
structura habitatului, și stratul ierbos. Rezultatele determinărilor se
compară cu pragurile definite pentru evaluarea stării de conservare
favorabilă a habitatelor respective, stare care ar trebui să fie cât mai
apropiată de cea corespunzatoare descrierii tipului de habitat, în
starea lui naturală.
Aprilie - August

Suprafața cartată = 29,28 ha
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8.

Distribuția habitatului
la nivelul ariei naturale
protejate (Harta)

9.

Fotografii
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10.

11.

Habitat 92D0 “Galerii si tufarisuri de lunca sud-europene (NerioTamaricetea si Securinegion tinctoriae)”, Foto Antonela Mica
Sursele de informații / 1. “Habitatele din România” – N. Doniţă, A. Popescu, Paucametodologii, metode
Comănescu M., Mihăilescu S. , Biris I., Editura Tehnică Silvică,
și/sau instrumente
Bucureşti, 2005.
testate / recunoscute
2. “Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România”,
coord. Gafta D. & Mountford J.O., Ed. RISOPRINT 2008, editor
M.M. D.D.
3. “Tipuri de pădure din R.P.R.” Pascovschi S., Leandru V., Ed.
Agro-Silvică de Stat, 1958.
4. “Staţiuni forestiere”, Vol. II, Chirita C., Vlad I., Păunescu C.,
Pătrăşcoiu N., Roşu C., Iancu I., Ed. Academiei R.S.R.,
Bucureşti, 1977.
5. “Dendrologie”, Stănescu V., Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1979.
6. “Silvicultură”, Negulescu E.G., Ciumac G., Ed. Agro-Silvica de
Stat, Bucureşti, 1959.
7. Habitats Directive and birds covered by the EEC Birds Directive.
National Environmental Research Institute, University of Aarhus.
92 pp. – NERI Technical report No. 64.
8. Amenajamentele ocoalelor silvice Corabia, Turnu Magurele,
INCDS “Marin Dracea” Bucureşti – Staţiunea C.D.E.P. Craiova.
Indicatorii de
Suprafața habitatului (ha).
monitorizare ce vor fi Față de suprafata identificată în procesul de cartare inventariere se va
urmariti
urmări dacă există zone în care habitatul a fost eliminat din diferite
cauze sau în care acesta s-a extins (dinamica suprafeței). Se vor
utiliza atât imagini aeriene și/sau satelitare, cât și rezultatul
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verificărilor pe teren, culegere de date de la factorii cu atribuții
(proprietari teren, primării etc.).
Compoziția specifică tipului de habitat: se vor face evaluări la nivelul
fiecăruia dintre etajele de vegetație, la fel și pentru ceilalți indicatori.
Prezența specii alohtone: pragul definit pentru o stare de conservare
favorabilă este de maxim 20%.
Modul de regenerare: se stabilește ca procent pe care îl reprezintă
exemplarele regenerate pe cale generativă, față de cele regenerate pe
cale vegetativă.
Consistența: în funcție de vârsta și specificul stațional se va evalua ca
și grad de închidere a coronamentului. Se vor utiliza atât imagini
aeriene și/sau satelitare, cât și verificări pe teren, în suprafețe de
probă.
Numărul de exemplare uscate pe picior și a celor cazute la sol (în
descompunere). În anumite limite prezența acestora indică auspicii
pentru conservarea biodiversității; peste limitele prag, diferite în
funcție de vârsta și stadiul de dezvoltare a habitatului, poate indica
acțiunea unor factori perturbanți.
Perturbări:
 de natură abiotică: pot fi rupturi de vânt, incendii naturale,
viituri, revărsări de ape, inundații, stagnare îndelungată a apei la
suprafața solului, secetă.
 de natură biotică: naturali – vătămări produse de insecte,
ciuperci, plante parazite, microorganisme, de specii de animale
domestice (pășunat) sau faună sălbatică, uscare anormală a
indivizilor din componența habitatului;
antropici: tăierea
habitatului pentru folosință agricolă, utlizare lemn de foc,
incendieri, poluare, exploatarea resurselor minerale din zona
habitatului (nisip, pietriș), construirea unor obiective economice
sau sociale etc.
Tabel 10 - Planul de monitorizare a habitatului 92D0 - Galerii și tufărisuri de luncă sudeuropene (Nerio-Tamaricetea și Securinegion tinctoriae)
Nr Informaţie/Atribut Descriere
1. Locații de
Monitorizarea suprafeței ocupata de tipul de habitat se adresează
monitorizare si
suprafeței totale a acestuia în Situl ROSCI0044. Culegerea de date,
constituire sistem
conform protocolului de monitorizare vizează, în acest mod, evoluția
de evidenta
suprafeței totale a acestuia. Înainte de începerea monitorizării stării de
conservare a habitatelor prin prisma menținerii structurii și funcțiunilor
specifice tipului de habitat se va proceda la amplasarea sondajelor de
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monitorizare în zonele stabilite, alegând câte o transectă pe diagonală
sau linia de mijloc cea mai lungă a fiecărui amplasament (poligon)
monitorizat. În fiecare zonă adoptată se vor adopta câte 3 sondaje
situate la 50-100 m distanță între ele. Sondajele vor fi amplasate pe
teren, astfel încat să surprindă situații reprezentative pentru cazurile
monitorizate. Se vor determina coordonatele fiecarei piețe de sondaj pentru centrul pieței, acesta se va materializa prin baterea unui țăruș și
se va aplica un semn distinctiv (punct de vopsea albastră) pe capatul
acestuia, pentru a ușura identificarea zonei, la teren. Se va constitui un
sistem de evidență a locațiilor de monitorizare și a amplasamentelor
sondajelor adoptate, la începerea acțiunii de monitorizare, care se va
evidenția pe hărțile Sitului.
Locații propuse pentru monitorizare: cele două perimetre (poligoane)
cu suprafețe compacte ocupate cu tipul de habitat – conform hărții de
distribuție – localizate în zona de confluență Olt – Dunăre.
2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecvența
monitorizării

4.

În cursul sezonului de vegetație: de preferat în intervalul aprilie –
august.
Pentru monitorizarea stării de conservare a habitatului 92D0 în Situl
ROSCI0044 și având în vedere rezultatele evaluării stării de conservare
a tipului de habitat se propune ca monitorizarea parametrului
„suprafață” să se efectueze anual, prin culegere de date privind evoluția
și fluctuațiile acesteia, iar pentru criteriul structură și funcțiuni
monitorizarea să se efectueze o singură data pe durata aplicării
Planului de management, în anul 3 de aplicare a acestuia.
În situația în care se vor semnala factori perturbanți de natură să
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5.

6.
7.

Resursele umane
necesare (numar
persoane)
Numărul de zile /
om necesare
Echipamentul
necesar

determine înrăutățirea stării de conservare a tipului de habitat se va
proceda, de urgență, la declansarea monitorizării respectivului factor și
a zonelor afectate din suprafața habitatului, până la încetarea acțiunii
acestuia.
3 - personal de specialitate în domeniul habitatelor - 2 experți habitate
- și 1 personal auxiliar pentru culegere date de teren, inventarieri în
suprafețele de probă etc.
7 zile/om /an
Nu sunt contorizate orele necesare pentru a ajunge la Sit.
- computer, imagini satelitare;
- receptor GPS, hărți de distribuție a habitatelor;
- ruletă;
- țăruși pentru amplasare piețe de monitorizare;
- vopsea (albastră), pensulă;
- fișe de teren, înregistrare date - pixuri rezistente la apă (sau data
logger);
- aparat foto.

FIŞĂ TEREN - habitate
DATA: ...............................................................................

PAN

ALP

CON

STE

PON

BIOREGIUNE: ................................................................

PROIECT:…………………………………………………………………………………………………………………
SIT NATURA 2000: ..................................................................................................................................
Observatori:
Tip Habitat
(cod NATURA 2000):
RELEVEU (Suprafața)
Aşezare
Punct (toponimie):
Coordonate
Altitudine (m)
Caracterizarea generală a habitatului
(caracteristici ale biotopului şi biocenozei)
Aspectul vegetaţiei (omogen, heterogen)

Pagina 222

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

II. Factori de mediu:
FACTORI TOPOGRAFICI
UTILIZARE TEREN
PROPRIETATE
TEREN

UNITATE RELIEF
MACRORELIEF
MICRORELIEF

Inclinație (grade)

Expunere
1.

Expus

1.

<16 (moderată)

2.

Moderat expus

2.

16-30 (puternică)

3.

Adăpostit

3.

31-40 (foarte puternică)

4.

Orizontal

Expoziție
NE

Plană

N

Nord

NE

Submersie

Est

SE

Sud-Est

Fără submersie (inundare)

2.

Submersie periodică
(sezonieră)
Submersie întâmplătoare

3.

Nord-Est

E

1.

SUPRAFAȚĂ HABITAT (ha)
Obs.

Sud

S
SV

Sud-vest

V

Vest

NV

Nord-vest

FACTORI EDAFICI/BIOTICI
Umiditate sol

1.

Excesivă

2.

Moderată

3.

Sol uscat

ACOPERIRE ARBORI
1.

Nedefinit, fără vegetație forestieră

Tip sol

GRADUL DE ACOPERIRE CU VEGETAȚIE
1. Nedefinit, fără vegetație forestieră

3.

Fără arbuști, grad de acoperire < 1% din SP
este acoperita cu arbuști
Grad de acoperire 1 - 9%

4.

Grad de acoperire 10 - 25%

4. Grad de acoperire 1 - 9%

5.

Grad de acoperire 26 - 50%

5. Grad de acoperire 10 - 25%

6.

Grad de acoperire 51 - 75%

6. Grad de acoperire 26 - 50%

7.

Grad de acoperire 76 - 100%

7. Grad de acoperire 51 - 75%

2.

2.

Nedefinit, suprafață goală în TVF

3. Fără vegetație ierboasă, grad de acoperire < 1%
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8. Grad de acoperire 76 - 100%

TENDINȚA DE EVOLUȚIE A HABITATULUI

STARE DE CONSERVARE
1.

FV – Favorabil

1.

In creștere

2.

U1 – Nefavorabil - Inadecvat

2.

In descreștere

3.

U2 – Nefavorabil – Rău

3.

Stabilă

4.

XX – Necunoscut

4.

Necunoscută

TIP VĂTĂMARE
Factori abiotici

Grad/intensitate

PRESIUNI ACTUALE
COD

Factori biotici

Vechime

I

Înălţime (cm) 0 - 5
Acoperire
(%)
COD

Vechime

AMENINȚĂRI VIITOARE
Intensitate

COD

Acoperire generală (100%)
Stratificare

Grad/intensitate

Intensitate

H max. vegetație (cm)

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

5-25

25-50

50-100

1-2 m

2-4 m

4-8 m

8-16 m

16-32 m

> 32 m

ASOCIAŢII VEGETALE SPECIFICE
HABITATULUI

COD

ASOCIAŢII VEGETALE IDENTIFICATE
ÎN TEREN

Rubrică habitate forestiere
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Ponderea speciilor arboricole
Modul de regenerare a speciilor
forestiere edificatoare
Vârsta speciilor de arbori
edificatoare
Vitalitatea speciilor de arbori
Starea de sănătate a speciilor de
arbori
Caracteristicile subarboretului
Tipuri de tratamente aplicate sau
aplicabile
Proporția speciilor edificatoare la
nivel de arboret

Obs.

Fotografii

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SPECIA

Structura floristică (sinstructura)
AD 2

SPECIA

AD 2
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27
28
29
30
Specii rare
1
2
3
4
5
Specii invazive
1
2
3
4
5
_________________________________________
2

Valori AD: r-0,1%; +-0,5%; 1-5,0%; 2-17,5%; 3-37,5%; 4-62,5%; 5-87,5%
A1………….; a1…………… = stratul arborilor, respectiv al arbuștilor; i = straturile ierburilor; AD = abundență-dominanță.

7. PROTOCOALE DE MONITORIZARE SPECII
7.1. SPECIA 1355 - LUTRA LUTRA
Tabel 11 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/ Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
științifică a
speciei
2.
Denumirea
Română: Vidră
populară a
Engleză: Eurasian otter
speciei
3.
Descrierea
Vidra euroasiatică (Lutra lutra L.,1758) aparține familiei Mustelidae, ordinul
generală a
Carnivora și poate fi întâlnită în Europa, Asia (cu excepția insulelor din sudspeciei
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 cântărește aproximativ 4-5 kg. Acest
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4.

5.

6.

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.
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.
Mai - Septembrie

Perioade
importante
pentru
monitorizare
Cerințe de
Este o specie predominant acvatică, nocturnă, dar activă uneori și ziua sau la
habitat
crepuscul. Poate fi întâlnită în majoritatea apelor curgătoare și stătătoare din
România ce prezintă un potențial trofic ridicat.
Existența locurilor bogate în pește, atrage vidra până în zona montană, uneori
la peste 1500 de metri, în preajma pâraielor cu păstrăvi. Uneori, în căutarea
locurilor prielnice, trece cumpăna apelor, peste creasta munților, la altitudini
de peste 1500 m.
Populația la Mărimea populației speciei în aria naturală protejată este estimată la minim
nivelul ariei 10 indivizi – maxim 50 de indivizi.
naturale
protejate
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7.

Distribuția
speciei
[harta
distribuției]

8.

Fotografii

Habitat acvatic tipic pentru Lutra lutra. Foto Bouroș George
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9.

Sursele de 1.
informații /
metodologii,
metode
si/sau
2.
instrumente
testate /
recunoscute 3.
surse
4.
5.
6.

7.

8.

Exemplar adult de Lutra lutra. Foto: Bouroș George
Bouroș, G. 2014. New data on presence and distribution of the otter (Lutra
lutra) in two Natura 2000 Special Areas of Conservation (SAC) from Iasi
County (Romania). Scientific Annals of the Danube Delta Institute, Tulcea
Romania, 20, 3 – 10.
Bouroș, G. 2017. Studiu comparativ privind biologia și ecologia vidrei –
Lutra lutra (L., 1758) în două arii protejate diferite din estul României.
Universitatea din București, Facultatea de Biologie, Teză de doctorat.
Bouroș, G., 2014. Status of the European otter (Lutra lutra Linnaeus, 1758)
in Romania, Romanian Journal of Biology - Zoology, Academia Română,
Institutul de Biologie, VOLUME 59, no. 1, 75 – 86.
Chanin P (2003). Monitoring the Otter Lutra lutra, Conserving Natura
2000 Rivers, Monitoring Series No. 10, English Nature, Peterborough.
Chanin P. (2003). Ecology of the European Otter. Conserving Natura 2000
Rivers Ecology Series No. 10 English Nature, Peterborough.
Jedrzejewski Wlodzimierz, Sidorovich Vadim, (2010) The art of tracking
animals, Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences,
Bialowieza.
Jefferies D.J. 1986. The value of otter Lutra lutra surveying using spraints:
an analysis of its success and problems in Britain. Otters, (The Journal of
the Otter Trust).
Long, R.A., MacKay Paula, Zielinski W. J. , Ray Justina C. , 2008,
Noninvasive Survey Methods for Carnivores: London, Ed. IslandPress.
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10.

9. Paola Ottino, Paul Giller, (2004), Distribution, density, diet and habitat use
of the otter in relation to land use in the Araglin Valley, southern Ireland,
Biology and environment: Proceedings of Royal Irish Academy, vol.
104B, No. 1, 1-17.
10. Prigioni C., Remonti L., Balestrieri A., Sgrosso S., Priore G., Misin C.,
Viapiana M., Spada S. , Anania R., (2005), Distribution and sprainting
activity of the Otter (Lutra lutra) in the Pollino National Park (southern
Italy), Ethology Ecology & Evolution 17, Pavia.
11. Reuther, C., Dolch, D., Green, R., Jahrl, J., Jefferies, D., Krekemeyer, A.,
Kucerova, M., Madsen, A.B., Romanowski, J., Roche, K., Ruiz-Olmo, J.,
Teubner, J., Trindade, A. 2000. Surveying and Monitoring Distribution and
Population Trends of the Eurasian Otter (Lutra lutra). Habitat 12, 152.
12. Directiva Consiliului 92/43/CEE Directiva Habitate. 1992. Council
Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural
habitats and of wild fauna and flora. 1-66.
13. OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
Indicatorul/ 1. Prezența speciei
Indicatorii
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
de
3. Succesul reproductiv
monitorizare 4. Gradul de ocupare a habitatelor acvatice disponibile
ce vor fi
5. Impactul antropic asupra speciei
urmăriți
6. Evaluarea stării de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Tehnica de studiu utilizată urmează liniile directoare a metodei standard pentru studierea
vidrelor recomandată de IUCN/SSC (International Union for Conservation of Nature/Species
Survival Commission) Otter Specialist Group (Reuther și colab., 2000). Astfel râurile și corpurile de
apă din cadrul limitelor ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, sunt împărțite în griduri de 5 km
reprezentând, situri de observare. Astfel, 600 m din fiecare sit de observare vor fi investigați în
căutarea semnelor de prezență. În cazul în care sunt identificate semne de prezență ale vidrei acestea
sunt înregistrate în formularul de teren, continuând căutarea, situl fiind declarat pozitiv iar în caz
contrar este considerat negativ. Punctele unde prezența vidrei este certă sunt divizate în două
categorii (permanentă sau întâmplătoare) în funcție de vechimea semnelor de prezență (Reuther și
colab., 2000).
Rezultatele metodei depind de următorii factori:
 standardizarea modului de lucru.
 înregistrarea şi centralizarea datelor.
Pagina 230

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|



analiza datelor.

Etape în cadrul fiecărei sesiuni:
Pasul 1. Pregătirea echipamentelor şi accesorilor, stabilirea mijlocelor de transport ce sunt utilizate;
Pasul 2. Programarea perioadelor de parcurgere a fiecărui transect, realizarea instructajului asupra
modului de lucru;
Pasul 3. Activitatea efectivă de parcurgere a transectelor, de către echipele desemnate.
Pe teren, se identifică și notează în formularul de teren următoarele:
 urmele de vidră.
 fiecare urmă identificată este măsurată şi înregistrate coordonatele.
 excrementele de vidră ce vor fi numărate și datate.
 în formularul de teren se înregistrează orice altă urmă identificată în teren vizuini,
jeleu anal, carcase de amfibieni și pești, dâre în zăpadă, copcă, poteci în iarbă, locuri
de uscare și odihnă etc.. Aceste semne sunt de asemenea înregistrate cu coordonate sau
se înregistrează repere (distanţă, orientare, etc. ) în funcţie de prima observare a
urmelor sau semnelor.
 în formulare se înregistrează și efortul făcut pentru parcurgerea drumului până la
începerea transectului indiferent dacă a fost parcurs motorizat sau pe jos.
 presiunile și amenințările antropice;
Pasul 4. După finalizarea parcurgerii tuturor transectelor, se revine cu o nouă parcurgere de control,
începând cu aceleaşi transecte, efectuându-se din nou activităţiile enumerate la pasul 3. La
parcurgerea nouă a transectului se va completa un formular nou de teren, însă operatorul va avea
asupra lui și formularul completat anterior.
Ţinând cont de etologia speciilor se recomandă ca activităţiile de teren să înceapă in zori şi
să se termine la apusul soarelui, în acest mod creându-se premisa posibilităţii identificării vizuale a
indivizilor.
Se evită parcurgerea transectelor în perioadele în care datele privind prezența vidrei pot lipsi
datorită unor cauze întâmplătoare (ex. perioade cu viituri care determină ștergerea urmelor de
prezență, zăpezi foarte mari, viscol, etc.).
Perioada cea mai bună pentru aplicarea acestei metode este din mai până în septembrie când
nivelul apei variază foarte puțin. Aceasta este și perioada în care nivelul apei este cel mai scăzut.
Acest fapt are două avantaje semnificative:
 malurile cu nisip și mâl sunt expuse și pot prezenta urme;
 mersul prin râuri este mai ușor și mai sigur. Unul dintre principalele dezavantaje a realizării
observațiilor de teren în albia râurilor, vara, este vegetația deasă de pe maluri, ce face
înaintarea dificilă și îngreunează observarea excrementelor de pe maluri.
La parcurgerea transectelor se va avea în vedere ca lungimea minimă a fiecăruia dintre
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acestea să fie de minim 600 m. Pentru a putea trage concluzii valide privind abundenţa şi structura
pe vârste a unei populaţii ţintă, este necesar să se facă observații într-un număr suficient de staţii.
În vederea măsurării abundenței relative și cartării distribuției vidrei în ROSCI0044 Corabia
Turnu-Măgurele s-au stabilit randomizat 17 transecte, astfel încât locațiile transectelor să acopere o
suprafață cât mai mare din arealul ariei protejate.
Transectele cu lungimea de 600 de metri vor fi parcurse la picior de către unul sau doi
observatori, iar semnele de prezență identificate vor fi introduse în fișele de teren. Accesul până la
transect se va face cu un mijloc de transport motorizat dacă regulamentul ariei protejate și rețeaua
de transport permit acest lucru. Suprafața totală a transectelor este de 10,2 km însă trebuie avut în
vedere și accesul până la transect. Estimativ o echipa poate realiza între 4 și 6 transecte pe zi, în
funcție de accesul motorizat, condiții meteorologice și distanța dintre transecte.
Dorim să menţionăm faptul că locaţia exactă a acestor transecte poate fi selectată doar în
teren, având în vedere caracteristicile fizice ale zonei (accesibilitate, reprezentativitate pentru specia
Lutra lutra etc.). Pe o hartă, vor fi stabilite transectele de pe apele curgătoare din interiorul ariei
naturale protejate în care prezenţa vidrei este posbilă. În timpul ieşirilor pe teren, vor fi parcurse
toate aceste transecte.
Evaluarea și monitorizarea vidrei (Lutra lutra) se bazează în general pe identificarea de
excremente, urme, jeleu anal sau alte semne ce indică prezența speciei. De aceea consider ca este
necesar ca evaluatorii să cunoască modul în care aceste semne de prezență arată și locurile în care
ele pot fi găsite cel mai des.
Punctele unde prezența vidrei este certă au fost divizate în două categorii (permanente și
întâmplătoare) în funcție de vechimea semnelor de prezență (Reuther și colab., 2000).
Cu cel puţin o săptâmână înainte de începerea activităţiilor se va stabilii zona zilnică ce este
parcursă de fiecare echipă, astfel încât toate transectele să poată fi parcurse în termen de 8 zile.
Pe teren va fi completat un formular standard care ajută și la evaluarea calității habitatului,
factorilor periclitanți, perturbatori și rezultatul observației.
Obiectivele de conservare ale speciei vizate, necesită informaţii fidele asupra dimensiunii populaţiei
şi asupra distribuţiei ei în spaţiu. În fapt estimarea urmăreşte patru aspecte: numărul minim de
indivizi, trendul populaţiei, structura şi distribuţia în zona de studiu.
Pentru a asigura nivelul cerut al informaţiilor privind populaţia speciei ţintă rezultatele obţinute din
aplicarea metodei necesită prelucrate, analizate şi interpretate în comun. Astfel după un sezon
complet de implementare a metodelor alese se va realiza o analiză a tuturor datelor obţinute, se vor
aplica metode statistice de stabilire a intervalului de confidenţă a rezultatelor, fiind realizată o
cartare finală a distribuţiei speciilor.
Se va utiliza următoarea fișă de monitorizare pentru specia Lutra lutra.
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Fișă de Observație Transect 600 m - VIDRĂ (Lutra lutra)
Data________________ Fond cinegetic________________________ cod transect_____________
Zapada____cm Noroi Operator________________Hidronim________________ GPS __________
Urme pe sau lângă transect
Coordonate

Dimensiune urmă

X

latime

Y

Coordonate
X

Y

Substrat

Habitat

Observații

Lung.

Pe transect
da/nu

Vechime
urmă

Alte semne ale prezenței vidrei
Tip semn (excremente,
carcase prădate, vizuine,
etc.)

Observații

Obs. Dimensiunile se vor măsura din 0,5 în 0,5 cm
Vechimea se va estima în intervalele: 0-6 ore, 6-12 ore, 12-18 ore, 18-24 ore, peste 24 ore.
Habitat (la distanța maximă de 100 m): Plaje de Nisip – PN, Pădure Foioase Tânăra/Matură/Bătrână – PFT/M/B, , Mlaştini – M, Pajişti Naturale
Stepe– PNS, Păşuni – P, Culturi Agricole – CA, Păduri în Tranziţie – PT, Stuf-Papura – SP,

Condiții meteo-hidrologice: nivelul apei______, Temperatură_____°C Precipitații______________
Impact antropic:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ora începerii transectului _____________, Ora terminării transectului________________________
Probleme la parcurgere transect și înregistrare date _______________________________________
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Tabel 12 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut
Descriere
1.
Stabilirea locațiilor de
Specia va fi monitorizată în suprafețele de probă ce vor acoperi
monitorizare
principalele habitate de distribuție, asigurând astfel,
reprezentativitatea necesară. Acestea se vor stabili aleatoriu, în
interiorul limitelor habitatului preferat al speciei, pentru a se evita
efectul de margine, astfel încât să acopere cât mai bine distribuția
și variabilitatea spațială a acesteia.
2.
Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.
4.
5.
6.
7.

Perioada/perioadele de
monitorizare
Frecventa monitorizării
Resursele umane
necesare (nr. persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul necesar

Mai - Septembrie
Minim 2 seturi de observații/ locație de monitorizare/ an. Prima
primăvara (luna mai) și a doua, toamna în luna septembrie.
2 persoane
8 - 12
-

hărţi cu localizarea transectelor și a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto digital;
binoclu;
fişe de teren/caiet de teren + determinatoare;
autoturism + combustibil;
echipament corespunzător de teren.
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7.2. SPECIA 1335 - SPERMOPHILUS CITELLUS
Tabel 13 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/ Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Spermophilus citellus
științifică a
speciei
2.
Denumirea
Română: popândău, șuiță, ţâstar
populară a
Engleză: European ground squirrel
speciei
3.
Descrierea
Rozător terestru, cu corpul alungit, fără a depăși 220 mm, cu capul ușor teșit in
generală a
regiunea frontala, cu botul scurt si pavilioanele urechilor mici si rotunjite, ca
speciei
niște cute tegumentare acoperite de peri scurți. Membrele sunt scurte, cu cate 5
degete, terminate cu gheare lungi, mai mult sau mai puțin ascuțite. Labele
anterioare, cu fata inferioară nudă, au polexul rudimentar, asemeni unui
tubercul, cu o gheara mica, abia vizibilă. Labele posterioare, acoperite parțial
pe fața lor inferioară cu peri (pană la nivelul tuberculilor) au toate cele 5 degete
normal dezvoltate. Ghearele lor sunt puțin mai scurte și mai tocite. Coada
poate atinge o treime din lungimea corpului și este acoperită de peri. Au
obiceiul de a se sprijini pe membrele posterioare și pe coadă luând o poziție
verticală, de unde și numele popular de poponete. Blana are peri scurți și aspri.
Culoarea de fond pe fața superioară a corpului este brun-cenușie-gălbuie, cu
nuanțe mai sulfurii pe laturile corpului. Pe acest fond apar numeroase pete mici
de culoare mai deschisă, ca niște stropituri cu contur neregulat. Pe cap culoarea
este uniformă și fără pete. În jurul ochilor se conturează un inel galben deschis.
Bărbia și gâtul sunt albe, pieptul, abdomenul și fața internă a membrelor sunt
galben sulfuriu. Coada pe fața sa dorsală are aceeași culoare ca și pe spate iar
pe cea ventrală este mai deschisă. Partea terminală a cozii prezintă peri mai
întunecați la culoare (Popescu si Murariu, 2001).
Date biometrice. Lungimea (L) cap + trunchi = 190-220 mm; L coadă = 48-70
mm; L laba posterioară = 35,4-3,4 mm; L ureche = 6,8-8 mm; greutate = 170290 g.
Populația. În prezent se află în declin la nivelul Europei, și în special în partea
de nord, nord-vest și sud a ariei de distribuție, populațiile fiind fragmentate.
Declinul populației este cauzat în principal de reducerea și deteriorarea
habitatelor, ca urmare a dezvoltării infrastructurii, traficului rutier, conversiei
pajiștilor și pășunilor în terenuri agricole, agriculturii intensive precum și
abandonării pășunilor prin transformarea treptată a acestora în
tufărișuri/vegetație ierboasă înaltă (Kryštufek și Vohralik 2005). Efectivele
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populațiilor de popândău din Crișana, nordul Moldovei sunt mici și cresc
numeric în Bărăgan și Dobrogea, unde densitatea poate atinge 13-17 indivizi la
ha (Popescu și Murariu 2001).
Habitat. Specia are cerințe specifice de habitat, fiind prezentă în habitate
caracterizate de vegetație ierboasă scundă de stepă și în habitate semi-naturale
sau artificiale similare (terenuri înierbate, izlazuri, pajiști, terenuri cultivate,
indeosebi cu plante furajere perene (lucerna, trifoi), dar și în alte tipuri de
culturi, grădini, livezi, chiar până la liziera pădurii, râpe, diguri, marginea
drumurilor de țară). Prezența unui pășunat de intensitate redusă este importantă
în majoritatea locațiilor din Romania. Trăiește în colonii, având fiecare individ
galerie proprie. Galeriile au o arhitectonică foarte variată, în funcție de tipul de
sol, microrelief, cantitatea de precipitații, densitatea populației, vârsta
individului. Galeriile pot avea una sau mai multe deschideri iar culoarele pot fi
uneori ramificate. După modul de folosire se disting doua tipuri de galerii:
temporare și permanente. Galeriile temporare sunt construite fie la suprafață, la
doar 20-30 cm adâncime, fie la o profunzime mai mare (80-120 cm). Ele pot fi
prevăzute cu 1-2 încăperi pentru culcușuri. Galeriile permanente, ce servesc
pentru hibernare, au o structura mai complicată și ating o adâncime de
aproximativ 2 m. Cuibul acestora este si el amplasat mai profund și adăpostit
într-o cameră ale cărei dimensiuni sunt variabile, servind la creșterea puilor și
ca loc pentru hibernare (Sike și Fülöp 2011).
Hrana. Popândăul este prin excelență diurn, heliofil și iși desfășoară activitatea
de căutare a hranei în prima parte a zilei (intre orele 8-11), și după amiază
înainte de asfințitul soarelui. Consuma atât hrana vegetală cât și animală. Au
fost identificate în hrana popândăului peste 200 specii de plante dintre care
gramineele, leguminoasele și compozitele sunt preferate. Hrana animală,
consumată primăvara și vara este constituită din insecte, miriapode, melci,
rame, mici vertebrate. Popândăul, deși nu face rezerve de hrana pentru iarna,
strânge mici cantități de plante în galerie pe care le consumă în zilele reci, cu
ploaie, când nu părăsește adăpostul. In general, își caută hrana pe o raza mica
în jurul galeriei, în unele cazuri se poate deplasa la distanțe de 500-800 m,
atras fiind de o sursă mai abundentă de hrana (Danilă 1983, Popescu 1972).
Reproducerea. Perioada de reproducere începe la câteva zile după ieșirea din
hibernare. Ea începe ceva mai târziu în părțile nordice ale țării (ultima decadă a
lunii martie – prima jumătate a lui aprilie) decât în regiunile mai sudice (luna
martie). Perioada de reproducere poate întârzia cu câteva zile în funcție de
Temperatura și de precipitațiile ce cad primăvara. De asemenea, se observa o
eșalonare a participării indivizilor la reproducere, în funcție de vârstă. În
această perioadă masculii au un comportament agresiv unii față de alții. Durata
gestației este de 25-28 zile. Femelele au o singură sarcina pe an. Nasc 2-9 pui
dar mai frecvent 4-5 pui. Numărul embrionilor este de regulă mai mare decât al
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4.

5.

6.

puilor născuți dar în timpul gestației are loc fenomenul de resorbție, ce poate
afecta până la 50 % din numărul de embrioni. Nașterea puilor are loc eșalonat
la nivelul populațiilor, din aprilie până la sfârșitul lunii mai – începutul lunii
iunie). La naștere, puii sunt golași și cu pleoapele lipite. Puii deschid ochii
după 22-28 de zile de existență. Mama manifestă grijă față de pui în timpul
alăptatului care durează 6 săptămâni. Puii cresc repede iar la sfârșitul verii se
apropie de dimensiunile părinților. Maturitatea sexuală este atinsă în anul
următor de viață, după ieșirea din hibernare (Marches și Theiss 1958).
Somnul de iarnă. Perioada de hibernare este determinată de factorul
temperatură. În general, ea începe în luna septembrie dar în toamnele calde,
mai târziu, în a doua jumătate a lunii octombrie. Când Temperatura aerului
scade sub 15°C popândăii nu mai părăsesc adăpostul. Indivizii tineri intră
ultimii în hibernare. Popândăii hibernează fie în grupuri mici de 2-5 indivizi,
mama și pui, fie solitari, în cuibul galeriei permanente. Trezirea și ieșirea la
suprafață a popândăilor are loc tot eșalonat, în funcție de mai mulți factori,
Temperatura jucând un rol important. Întâi apar la suprafață masculii adulți,
apoi femelele adulte și în ultima etapa indivizii tineri. În regiunile sudice ale
arealului speciei, popândăii nu hibernează, ei sunt mai mult sau mai puțin
activi tot anul, dar rămân în galerie când vremea nu este favorabilă (Marches și
Theiss 1958).
Longevitatea. Popândăul trăiește 4-5 ani, în rare cazuri această vârstă poate fi
depășită. Indivizii bătrâni reprezintă un procent scăzut în populație (4-5 %);
grosul populației este alcătuit din indivizi ce au 2-3 ani (Dănilă 1982).
Martie - Septembrie

Perioade
importante
pentru
monitorizare
Cerințe de
Este o specie predominant acvatică, nocturnă, dar activă uneori și ziua sau la
habitat
crepuscul. Poate fi Preferă spaţiile deschise cu vegetaţie de talie mică, în
terenuri uscate, cu iarbă mică, adeseori păşunată pentru a putea observa din
timp orice prădător. Habitatul este specific - stepă, cu vegetaţie ierboasă joasă
şi foarte joasă (păşuni, pajişti, islazuri, poieni, etc., în general, suprafeţe cu sol
bine drenat). Evită pădurea şi zonele cu vegetaţie înaltă. Pentru galerii caută
taluzurile, haturile, digurile, pantele domoale. A fost semnalat şi în terenuri
cultivate, mai ales cu plante perene. Prezenţa lor depinde de menţinerea unei
vegetaţii scunde (păşunat). În astfel de pajişti formează grupuri coloniale cu
densităţi medii de cca. 40 indivizi / hectar.
Populația la Mărimea populației speciei în aria naturală protejată este estimată la minim
nivelul ariei 100 indivizi – maxim 500 de indivizi.
naturale
protejate
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7.

Distribuția
speciei
[harta
distribuției]

8.

Fotografii

Habitat acvatic tipic pentru Spermophilus citellus. Foto Bouroș George
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9.

Sursele de
informații /
metodologii,
metode
si/sau
instrumente
testate /
recunoscute
surse

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Exemplar adult de Spermophilus citellus. Foto Bouroș George
Dănila I., 1983. La composition de la nourriture de nature végétale chez le
Spermophile (Citellus citellus L.) en Roumanie. Travaux du Museum
National d’Histoire Naturelle "Grigore Antipa", vol. 25, pag. 347-360
Kryštufek B., Vohralik V., 2005. Mammals of Turkey and Cyprus. Rodentia
I: Sciuridae, Dipodidae, Gliridae, Arvicolidae. Založba Annales, Koper.
Marcheş G., Theiss F., 1958. Studiul biologic, ecologic şi combaterea
popândăului (Citellus citellus L.) în R. P. R. Analele ICAR, seria C, vol. 26,
pag. 253-280
Popescu A., 1972. Nouritture du souslik d'Europe (Citellus citellus L.) dans
les conditions de la steppe et sylvosteppe en Dobroudja. Analele
Universităţii Bucureşti, Biologie, vol. 21, pag. 89-94
Popescu, A., Murariu, D. 2001. Fauna României. Mammalia. Rodentia. 26,
fasc.2, Ed. Acad. Rom. Buc.: 43-212.
Sike T., Fülöp T., 2011. Notes About the European Ground Squirrel
(Spermophilus citellus) Living on the Sandy Grasslands from Foieni. Studii
şi Comunicări Ştiinţele Naturii, Muzeul Satu Mare, vol. 12, pag. 139-144
Directiva Consiliului 92/43/CEE Directiva Habitate. 1992. Council
Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats
and of wild fauna and flora. 1-66.
OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
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10.

completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
Indicatorul/ 1. Prezența speciei
Indicatorii
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
de
3. Succesul reproductiv
monitorizare 4. Gradul de ocupare a habitatelor disponibile
ce vor fi
5. Impactul antropic asupra speciei
urmăriți
6. Evaluarea stării de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare
În scopul furnizării informației suficiente pentru distribuția și evaluarea statutului de
conservare a popândăului în mod particular, a fost abordată o metodologie de lucru complexă ce a
combinat metodele clasice de inventariere/monitorizare - analiza transectelor (observaţii directe şi
indirecte/ evaluarea şi monitorizarea urmelor).
Metodologie standard la nivel naţional în România nu există la ora actuală iar metodologia
propusă a fost adaptată după modele folosite la nivel European, combinate cu modele folosite pe
plan naţional ce către alţi mamalogi.
Inventarierea și cartarea speciei Spermophilus citellus în cadrul ariei protejate este realizată prin
metoda transectelor. Transectele parcurse au fost selectate aleatoriu în habitatele potenţiale ale
speciei. Transectele au fost efectuate în pajişti, păşuni şi islazuri din teritoriul ariei protejate.
Definirea obiectivului protocolului de monitorizare:
- Monitorizarea speciei Spermophilus citellus.
1. Identificarea parametrilor ce sunt monitorizați - acele caracteristici ale habitatului care
reflecta proprietățile acestuia și pot fi cuantificate.
Între aceștia au fost vizate următoarele tipurile de parametri:
- cantitativi (suprafață);
- structurali (structura specifică, bogăția specifică, structura spațială etc.);
- dinamici (fluctuații, degenerare, regenerare, succesiuni etc.).
2. Eșantionarea habitatului – Tipul de eșantionaj se referă la modul de alegere/amplasare a
suprafețelor de probă în cadrul cărora au fost înregistrate valorile atributelor monitorizate.
3. Stabilirea numărului transectelor și suprafețelor de probă – La parcurgerea transectelor
s-a avut în vedere ca lungimea minimă a acestora sa fie de minim 500 m. Pentru a putea
trage concluzii valide privind abundența unei populații țintă, este necesar să se facă
observații într-un număr suficient de stații. În situl Natura 2000 ROSCI0044 Corabia TurnuMagurele au fost suprapuse limitele ariei naturale protejate peste gridurile 5x5 km iar în
interiorul fiecărui grid va fi parcurs un transect de 500 m în scopul identificării vizuale a
popândăilor sau a semnelor de prezență ale popândăului. Dorim să menționăm faptul ca
locația exactă a acestor transecte poate fi selectată doar în teren, având în vedere
caracteristicile fizice ale zonei (accesibilitate, reprezentativitate pentru specie). Pe harta, ce
urmează, au fost stabilite gridurile 5x5 km din interiorul ariei naturale protejate în care
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prezența popândăului este posibilă. Pe parcursul ieșirilor pe teren, sunt parcurse transecte de
minim 500 m în interiorul fiecărui grid de 5x5 km.
4. Stabilirea numărului transectelor și a gridurilor de 5x5 km
Transectele în număr 17 au fost selectate randomizat în habitatele potențiale ale speciei (pajisti,
pășuni și islazuri) și fost parcurse în pajiști, pășuni, diguri și islazurile din teritoriul ariei
naturale protejate.
5. Alegerea metodei de studiu
Tehnica de studiu utilizată urmează liniile directoare a metodei standard pentru studierea
popândăului recomandată de IUCN/SSC (International Union for Conservation of Nature/Species
Survival Commission). Metoda standard, este adaptată în funcție de specificul zonei de studiu.
Rezultatele metodei depind de următorii factori:
- standardizarea modului de lucru.
- înregistrarea și centralizarea datelor.
- analiza datelor.
6 . Stabilirea perioadelor optime de parcurgere a transectelor
Ținând cont de etologia speciei se recomandă ca activitățile de teren să înceapă dimineața și să se
termine la apusul soarelui, în acest mod creându-se premisa posibilității identificării vizuale a
indivizilor.
Perioada cea mai bună pentru aplicarea acestei metode este din mai până în septembrie când este
posibilă observarea directă a indivizilor și a galeriilor active.
Realizari obtinute:
- Un protocol de monitorizare pentru specia Spermophilus citellus
- Fisa de teren utilizată pentru monitorizarea speciei Spermophilus citellus.
Monitorizarea este realizată prin metoda transectelor. Transectele parcurse sunt selectate randomizat
în interiorul gridurilor de 5x5 km, în habitatele potenţiale ale speciei vizate. În fiecare pătrat/grid
sunt efectuate transecte marcate şi înregistrate cu ajutorul unui dispozitiv GPS. Un transect se
împarte în 3 loturi de câte 500 m – fie consecutiv, fie separat, pentru a putea evalua în condiții
optime repartiția animalelor în cursul transectului. Au fost îndeosebi alese trasee liniare (în funcție
de morfologia terenului), şi pe cât posibil a fost evitată utilizarea cărărilor, a drumurilor sau altor
puncte de reper liniare. Transectele au fost parcurse pe jos, verificând terenul pentru urme de
prezență a animalelor – intrări adăpost de popândău. A fost marcată locația vizuinilor de popândău
cu ajutorul dispozitivului GPS și s-au notat pe fiecare lungime de 500 m numărul găurilor observate,
cu estimarea numărului celor active şi a celor vechi.
Cartarea distribuției popândăului este realizată prin evaluarea prezenței pe baza metodologiei
anterior descrisă. Utilizarea acestor metode permite: creșterea detectabilității, acoperirea în
întregime a suprafeței ariei naturale protejate, validarea statistică a rezultatelor, culegerea de
informații suplimentare despre habitate și amenințări la adresa speciei țintă.
Pe teren este completată o fișă de teren care ajută la evaluarea calității habitatului, factorilor
periclitanți, perturbatori și rezultatul observației.
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Se va utiliza următoarea fișă de monitorizare pentru specia Spermophilus citellus
Modul prelevării datelor:
- nr galerii noi: ………………………..,
- nr galerii vechi: ………………………,
Observator(i):
Transect nr./cod
Localitate:

Altitudine:
Coordonate:

Date de contact:
Data:
Toponim:

Habitat (tip: păşune, culturi agricole, culturi mozaicate, etc):

Condiții meteo:

Lungimea transectului sau suprafaţa analizat:

Impact uman:

Indivizi observaţi
Adulți
M
F

Observaţii:

Juvenili

Amenințări
Observații
Conversia terenurilor cu habitat de stepă
(păşuni) în terenuri arabile
Braconajul
Pierderea habitatului prin degradare şi mai ales
datorită intensificării agriculturii
Capturare
Otrăvire
Reducerea zonelor periferice, necultivate,
răspândirea monoculturilor şi cerealelor de
toamnă
Utilizarea excesivă a pesticidelor
Conversia pajiştilor în teren arabil
Pesticide
Fragmentarea
habitatului,
urbanizare,
intensificarea agriculturii
Altele:
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Alte
specii Tipul observaţiei – observare Număr observaţii
observate/prezente:
directă, urmă (tip: intrare muşuroaie)
adăpost, amprentă, lăsătură,
etc.), s.a.

(ex:

3

Alte observații:

Fotografii:

Tabel 14 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1.
Stabilirea locațiilor
Specia va fi monitorizată în suprafețele de probă ce vor acoperi
de monitorizare
principalele
habitate
de
distribuție,
asigurând
astfel,
reprezentativitatea necesară. Acestea se vor stabili aleatoriu, în
interiorul limitelor habitatului preferat al speciei, pentru a se evita
efectul de margine, astfel încât să acopere cât mai bine distribuția și
variabilitatea spațială a acesteia.
2.
Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.
4.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării

Martie - Octombrie
Minim 2 seturi de observații/ locație de monitorizare/ an. Prima
primăvara (luna aprilie - mai) și a doua, toamna în luna septembrie.
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5.

6.
7.

Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

2 persoane

6 - 10
-

hărţi cu localizarea transectelor și a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto digital;
binoclu;
fişe de teren/caiet de teren + determinatoare;
autoturism + combustibil;
echipament corespunzător de teren.

7.3. SPECIA 1188 – BOMBINA BOMBINA
Tabel 15 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Bombina bombina (Linnaeus, 1758)
științifică a speciei
2.
Denumirea
Buhai de baltă cu burta roșie, Izvorașul cu burtă roșie
populară a speciei
3.
Descrierea
Specie de talie mică și corp îndesat, ochii mici, proeminenți și situați
generală a speciei dorso-lateral cu pupila triunghiular-cordiformă. Capul este turtit și
botul rotunjit. Membrele posterioare sunt mari, puțin mai lungi decât
capul. Articulația tibio-tarsală a piciorului posterior atinge baza
membrului anterior sau umărul, iar articulația tarso-metatarsală atinge
comisura gurii sau ochiul. Degetele membrelor anterioare sunt scurte și
rotunjite, primul deget fiind cel mai scurt, iar al 3-lea cel mai lung.
Degetele membrelor posterioare sunt legate între ele printr-o
membrană interdigitală de formă concavă ce ajunge până în vârful
degetelor. Tuberculul metatarsal este mic și rotund. Dorsal, tegumentul
este acoperit cu numeroși negi rotunzi sau ovali ce prezintă în centrul
lor un punct negru central în vârful căruia se află un spin cornos.
Ventral tegumentul este mai neted decât cel dorsal și este prevăzut cu
granule în centrul cărora de găsesc puncte negre cornoase. Masculii se
diferențiază de femele prin corpul puțin mai scurt, capul mai lat,
membrele anterioare mai puternice, prezența calozităților nupțiale și a
2 saci vocali interni, care se văd în perioada de reproducere atunci
când sunt umflați. Coloritul dorsal variază între negru-cenușiu,
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4.

5.

6.

7.

Perioade
importante pentru
monitorizare
Cerințe de habitat

Populația la
nivelul ariei
naturale protejate
Distribuția speciei
[harta distribuției]

cenușiu-bej și cenușiu-măsliniu peste care sunt inserate pete măslinii
sau negre. Coloritul ventral este negru-albăstrui cu pete mari și
neregulate galben-portocalii sau roșii. Pe fondul negru, se disting pete
mici albe în centrul cărora sunt negi negri.
Perioada de activitate începe din martie-aprilie până în octombrie.
Hibernează ascunsă în gropi, galerii subterane sau sub pietre.
Reproducerea începe în aprilie și durează 2-3 luni. Amplexus-ul este
lombar. Ponta cuprinde cca. 80-100 de ouă și este depusă izolat sau în
grămezi mici, fixate de plantele acvatice sau submerse. Larva
eclozează după o săptămână, iar metamorfoza durează 90 de zile. Se
hrănește cu nevertebrate acvatice și cu diferite insecte de uscat.
Martie - Septembrie

Este un animal acvatic și diurn întâlnit zonele de șes și deal. Preferă în
general bălțile de dimensiuni mai mari, permanente sau
semipermanente, cu vegetație palustră bogată, zone mlăștinoase, dar și
ape încet curgătoare (cum sunt izvoarele sau canalele de irigație).
Mărimea populației speciei în aria naturală protejată este estimată ca
aparținând clasei 3: 100-500 de indivizi adulți.
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8.

Fotografii

Adult din specia Bombina bombina întâlnit în cadrul sitului
ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele (în apropierea localității
Poiana), aprilie 2018. Foto – Valentina Moraru

Adult din specia Bombina bombina întâlnit în cadrul sitului
ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele (în apropierea localității Islaz),
septembrie 2018. Foto – Valentina Moraru
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Habitat al speciei Bombina bombina aflat în interiorul unei păduri de
plop exploatate din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia – Turnu
Măgurele (în apropierea localității Poiana), aprilie 2018. Foto –
Valentina Moraru

Habitat al speciei Bombina bombina aflat pe mijlocul unui drum
forestier din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele (în
apropierea localității Islaz), mai 2018. Foto – Valentina Moraru
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9.

10.

Habitat al speciei Bombina bombina aflat într-o zonă inundabilă a
Dunării din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele (în
apropierea localității Islaz), septembrie 2018. Foto – Valentina Moraru
Sursele de
Fuhn I. E., (1960): Amphibia. In: Fauna R.P.R., Vol. XIV, Fasc. 1,
informații /
Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti.
metodologii,
Fuhn I. E., (1969): Broaște, șerpi, șopârle. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.
metode si/sau
Iftime A., (2005): Reptilia. In: Botnariuc & Tatole (eds): Cartea Roşie
instrumente testate
a Vertebratelor din România, Ed. Acad. Române, București.
/ recunoscute surse ***Legea 13 din 1993 pentru aderarea României la Convenția privind
conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa.
***Directiva Consiliului 92/43/EEC.
***OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Indicatorul/
1. Prezența speciei
Indicatorii de
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
monitorizare ce
3. Succesul reproductiv
vor fi urmăriți
4. Perioada hidrică a habitatului umed
5. Impactul antropic asupra speciei
6. Evaluarea stării de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare
În perioada de reproducere pentru anure se va folosi metoda transectului vizual acvatic
diurn și/sau metoda transectului linear activ acvatic diurn. În cazul broaștelor pe lângă numărul
de exemplare în reproducere se va număra/estima și numărul pontelor depuse. Conform literaturii de
specialitate, în cazul speciilor de broaște numărul pontelor depuse corespunde cu numărul femelelor
aflate în reproducere. Pe baza proporției sexelor se poate estima mărimea populației reproducătoare.
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În cazul habitatelor umede de dimensiuni reduse, cu caracteristici ce permit numărarea
exemplarelor prezente fără a folosi ciorpac (ca de exemplu apă curată, vegetație rară etc.) se va
folosi metoda transectului linear vizual acvatic diurn. În habitatele umede cu apă cu transparența
redusă și cu vegetație deasă se va folosi ciorpacul, astfel se va urma metoda transectului linear
activ acvatic diurn. În fiecare caz se va număra/estima numărul exemplarelor/pontelor de pe o
suprafață de 1-2 m2, după posibilitate. Numărul punctelor de prelevare va depinde de dimensiunea
habitatului acvatic.
Aceste metode se vor folosi și pentru evaluarea succesului de reproducere cum ar fi
numărarea-evaluarea numărului larvelor în perioada premergătoare perioadei de reproducere.
Se va utiliză următoarea fișă de monitorizare pentru specia Bombina bombina.
Fișa de monitorizare a speciei Bombina bombina
Transect nr. ________________
Început transect: Latitudine _____._____________ Longitudine _____._______________
Sfârșitit transect: Latitudine _____._____________ Longitudine _____._______________
Observator _________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
UAT _______________ Localitate __________________ Toponim ____________________
Altitudine __________ Suprafața investigată (mp) sau lungimea transectului___________
Tipul de habitat: ________________________________________ Adâncime ___,____ (m)
Vegetație acvatică: da _____ nu ______ descriere ___________________________________
Turbiditatea apei: mâloasă __ clară __ Tipul de habitat din vecinătate ___________________
Adult
Subadult
Metamorf Mormoloc Pontă Mort
Coordonate
M F N M F N
/
/
/
/
/
Metoda de observare: ________________________________________________________
Parametri ai calității apei _____________________________________________________
Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune
Cod impact
Descriere impact
Intensitate (R/M/S)

Măsuri de management propuse:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
Observații ......................................................................................................................
......................................................................................................................................
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Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numărul transectului efectuat precum și coordonatele geografice (latitudinea și
longitudinea - se introduc în formatul grade zecimale gg.zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală) de
început și de sfârșit ale acestuia, numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care
ați realizat observația (observarea va începe la o oră standard a zilei).
Localizare: completați unitatea administrativ-teritorială (UAT), localitatea cea mai apropiată sau
toponimul.
Habitat: introduceți tipul de habitat în care specia a fost identificată, suprafața în mp sau
lungimea transectului efectuat și adâncimea în metri. De asemenea, notați prezența sau absența
vegetației acvatice, iar opțional speciile de plante întâlnite în habitatul acvatic.
Turbiditatea: notați claritatea apei, mâloasă sau clară.
Tipul de habitat din vecinătate: alegeți unul din următoarele: pădure de plop, pădure de fag,
tufărișuri (de notat specia dominantă), pășune etc.
Specia: notați numărul de indivizi în funcție de stadiul de dezvoltare în care se află aceștia: mascul,
femelă sau necunoscut în cazul adulților și subadulților sau direct numărul de metamorfi, mormoloci
sau ponte observate. Puteți nota și numărul de indivizi morți (road kill) sau bolnavi dacă întâlniți
aceste situații. Pentru fiecare loc în parte, în care au fost identificate exemplare (active, cadavre,
resturi de cadavre și ponte) vor fi înregistrate coordonatele geografice.
Metoda de observare: completați metoda sau metodele folosite în monitorizare.
Parametri ai calității apei: notați următorii parametri în funcție de posibilități: pH, turbiditate,
oxigen dizolvat, săruri dizolvate etc.
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management sau pot fi propuse noi măsuri de
management în fucție de evoluția situației întâlnite (acestea din urmă putând fi propuse la
actualizarea Planului de management).
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
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Tabel 16 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1.
Stabilirea locațiilor
Toate localitățile unde specia a fost identificată.
de monitorizare
2.
Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.
4.

5.

6.
7.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării

Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

Martie – Septembrie pentru adulți.
Mai – Septembrie pentru metamorfi și perioada hidrică.
Inventarierea adulților poate fi realizată pe toată perioada de activitate
anuală a specie, între lunile martie și septembrie, cel puțin de trei ori
pe an, depinzând de perioada hidrică a habitatului acvatic. O perioadă
la începutul primăverii, a doua perioadă în lunile de vară și a treia
perioadă la finalul începutul toamnei.
Inventarierea pontelor și mormolocilor se poate realiza mai ales în a
doua parte a activității anuale a speciei. Ieșirile se vor opri dacă seacă
habitatul acvatic și mormolocii nu au supraviețuit sau la apariția
metamorfilor.
2 persoane care se vor deplasa împreună

3 perioade x 7 zile fiecare = 21 de zile
-

hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinatoare;
mincioc;
autoturism + combustibil;
echipament corespunzător de teren.
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7.4. SPECIA 1993 – TRITURUS DOBROGICUS
Tabel 17 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)
științifică a speciei
2.
Denumirea
Triton cu creastă dobrogean, Triton dobrogean, Sălămâzdră de apă,
populară a speciei Caracaticioară, Șopârlă de apă, Triton, Sălămâzdră de apă cu creastă
3.
Descrierea
Specie de talie mare cu corpul zvelt, capul mic și îngust, coada egală
generală a speciei sau mai scurtă decât restul corpului, tegumentul este neted, slab
verucos. În perioada de reproducere masculii prezintă o creastă dorsală
înaltă și dințată care începe dintre ochi, fiind separată de creasta
caudală print-un șanț despărțitor (femelele nu prezintă creastă).
Membrele sunt scurte și subțiri; degetele masculilor fiind mai lungi și
mai subțiri decât cele ale femelelor.
Coloritul variază dorsal de la brun, brun-roșcat la brun-gălbui cu
puncte negre rotunde, iar ventral de la galben-portocaliu la roșuportocaliu, prezentând pete negre rotunde. La unele exemplare petele
de pe abdomen se intersectează median, formând o linie continuă sau
un desen în zig-zag. Gușa este neagră cu mici pete albe-sidefii. Pe
flancuri sunt prezente puține puncte albe.
În perioada februarie - iunie duce un mod de viață acvatic, iar după
această perioadă părăsește apa trăind pe urcat. La începutul lunii
aprilie femelele depun ponta, iar în perioada iunie-august larvele se
metamorfozează. Hibernează pe sub grămezi mari de stuf sau
îngropate în mâlul de pe malurile bălții.
4.
Perioade
Martie - Septembrie
importante pentru
monitorizare
5.
Cerințe de habitat Este o specie diurnă, acvatică și terestră ce poate fi întâlnită în zona de
șes. Preferă ape mai adânci, stătătoare sau lin curgatoare din zone
deschise sau împădurite. În perioada terestră se întâlnește la marginea
bălților, în stuful culcat la pământ și amestecat cu mâl sau în litiera
arboretelor și subarboretelor.
6.
Populația la
Întrucât specia nu a fost identificată în teren nu se poate aprecia
nivelul ariei
mărimea populației la nivelul ariei naturale protejate.
naturale protejate
7.
Distribuția speciei [harta distribuției]
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8.
9.

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate
/ recunoscute surse

10.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce
vor fi urmăriți

1. Fuhn I. E., (1960): Amphibia. In: Fauna R.P.R., Vol. XIV, Fasc. 1,
Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti.
2. Fuhn I. E., (1969): Broaște, șerpi, șopârle. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.
3. Iftime A., (2005): Reptilia. In: Botnariuc & Tatole (eds): Cartea
Roşie a Vertebratelor din România, Ed. Acad. Române, București.
4. ***Legea 13 din 1993 pentru aderarea României la Convenția
privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din
Europa.
5. ***Directiva Consiliului 92/43/EEC.
6. ***OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
1. Prezența speciei
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
3. Succesul reproductiv
4. Perioada hidrică a habitatului umed
5. Impactul antropic asupra speciei
6. Evaluarea stării de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Această specie nu a fost identificată în cadrul ariei naturale protejate, în perioada vizată de
proiect, iar pentru a se ține cont de acest protocol de monitorizare trebuie finalizată inventarierea și
cartarea în teren a acestei specii. Aceast lucru se poate efectua cu numeroase transecte în sit până
când specia poate fi confirmată sau infirmată în carul ariei naturale protejate.
Tritonii (sau broaștepe cu coadă), spre deosebire de anure (sau broaștele fără coadă) au două
cicluri de viață: unul acvatic și unul terestru. Perioada de primăvară este asociată cu perioada
căutare a habitatelor acvatice de reproducere, iar acuplarea și depunerea pontelor are loc sub apă.
După părăsirea habitatelor acvatice, tritonii se retrag în habitatele terestre vecine
Pentru urodele se va folosi metoda transectului vizual acvatic diurn și/sau metoda
transectului linear activ acvatic diurn.
În cazul habitatelor umede de dimensiuni reduse, cu caracteristici ce permit numărarea
exemplarelor prezente fără a folosi ciorpac (ca de exemplu apă curată, vegetație rară etc.) se va
folosi metoda transectului linear vizual acvatic diurn. În habitatele umede cu apă cu transparența
redusă și cu vegetație deasă se va folosi ciorpacul, astfel se va urma metoda transectului linear
activ acvatic diurn. În fiecare caz se va număra/estima numărul exemplarelor/pontelor de pe o
suprafață de 1-2 m2, după posibilitate. Numărul punctelor de prelevare va depinde de dimensiunea
habitatului acvatic.
Se va utiliză următoarea fișă de monitorizare pentru specia Triturus dobrogicus.
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Fișa de monitorizare a speciei Triturus dobrogicus
Transect nr. ________________
Început transect: Latitudine _____._____________ Longitudine _____._______________
Sfârșitit transect: Latitudine _____._____________ Longitudine _____._______________
Observator _________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
UAT _______________ Localitate __________________ Toponim ____________________
Altitudine __________ Suprafața investigată (mp) sau lungimea transectului___________
Tipul de habitat: ________________________________________ Adâncime ___,____ (m)
Vegetație acvatică: da _____ nu ______ descriere ___________________________________
Turbiditatea apei: mâloasă __ clară __ Tipul de habitat din vecinătate ___________________
Adult
Subadult
Metamorf Mormoloc Pontă Mort
Coordonate
M F N M F N
/
/
/
/
/
Metoda de observare: ________________________________________________________
Parametri ai calității apei _____________________________________________________
Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune
Cod impact
Descriere impact
Intensitate (R/M/S)

Măsuri de management propuse:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
Observații ......................................................................................................................
......................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numărul transectului efectuat precum și coordonatele geografice (latitudinea și
longitudinea - se introduc în formatul grade zecimale gg.zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală) de
început și de sfârșit ale acestuia, numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care
ați realizat observația (observarea va începe la o oră standard a zilei).
Localizare: completați unitatea administrativ-teritorială (UAT), localitatea cea mai apropiată sau
toponimul.
Habitat: introduceți tipul de habitat în care specia a fost identificată, suprafața în mp sau
lungimea transectului efectuat și adâncimea în metri. De asemenea, notați prezența sau absența
vegetației acvatice, iar opțional speciile de plante întâlnite în habitatul acvatic.
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Turbiditatea: notați claritatea apei, mâloasă sau clară.
Tipul de habitat din vecinătate: alegeți unul din următoarele: pădure de plop, pădure de fag,
tufărișuri (de notat specia dominantă), pășune etc.
Specia: notați numărul de indivizi în funcție de stadiul de dezvoltare în care se află aceștia: mascul,
femelă sau necunoscut în cazul adulților și subadulților sau direct numărul de metamorfi, mormoloci
sau ponte observate. Puteți nota și numărul de indivizi morți (road kill) sau bolnavi dacă întâlniți
aceste situații. Pentru fiecare loc în parte, în care au fost identificate exemplare (active, cadavre,
resturi de cadavre și ponte) vor fi înregistrate coordonatele geografice.
Metoda de observare: completați metoda sau metodele folosite în monitorizare.
Parametri ai calității apei: notați următorii parametri în funcție de posibilități: pH, turbiditate,
oxigen dizolvat, săruri dizolvate etc.
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management sau pot fi propuse noi măsuri de
management în fucție de evoluția situației întâlnite (acestea din urmă putând fi propuse la
actualizarea Planului de management).
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 18 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1.
Stabilirea locațiilor
Locațiile de monitorizare vor fi asociate cu preferințele de habitat ale
de monitorizare
speciei.
2.
Hărțile asociate
Întrucât specia nu a fost identificată pe perioada de colectare a datelor
locațiilor de
din cadrul proiectului nu se poate reprezenta grafic locațiile de
monitorizare
monitorizare a speciei.
3.
Perioada/perioadele Martie – Septembrie
de monitorizare
4.
Frecventa
Inventarierea adulților poate fi realizată pe toată perioada de activitate
monitorizării
anuală a specie, între lunile martie și septembrie, cel puțin de trei ori
pe an, depinzând de perioada hidrică a habitatului acvatic. O perioadă
la începutul primăverii, a doua perioadă în lunile de vară și a treia
perioadă la finalul începutul toamnei.
5.
Resursele umane
2 persoane care se vor deplasa împreună
necesare (nr.
persoane)
6.
Numărul de zile/om 3 perioade x 7 zile fiecare = 21 de zile
necesare
7.
Echipamentul
- hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
necesar
- GPS;
- aparat foto;
- fişe de teren/caiet de teren + determinatoare;
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-

mincioc;
autoturism + combustibil;
echipament corespunzător de teren.

7.5. SPECIA 1276 – ABLEPHARUS KITAIBELII
Tabel 19 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory St-Vincent, 1833)
științifică a
speciei
2.
Denumirea
Șopârlița de frunzar
populară a
speciei
3.
Descrierea
Specie de talie mică, cu corpul lung, cilindric și îndesat. Capul mic și
generală a
scurt fără gât distinct. Botul este rotunjit și scurt. Coada este lungă și
speciei
ascuțită, nediferențiată de trunchi. Membrele sunt foarte mici, subțiri și
cu degetele scurte. Corpul este acoperit cu solzi netezi și plați, cu luciu
de smalț, dispuși în 20 de șiruri longitudinale de jur împrejurul corpului.
Coloritul dorsal al acestei specii este brun-cenușiu cu luciu metalic, iar
cel ventral este cenușiu-albăstrui cu luciu sidefiu. Pe laturile corpului se
disting două dungi late de culoare brun-închis, care se întind de la nări
până la coadă. Perioada de reproducere începe în luna aprilie. Este o
specie ovipară, femela depune în luna iunie 4-5 ouă, iar puii ecolozează
în august. Intră destul de târziu la hibernat și ies în luna martie.
Hibernează în pământ. Se hrănește cu diferite insecte, miriapode și
păienjeni.
4.
Perioade
Aprilie - Septembrie
importante
pentru
monitorizare
5.
Cerințe de
Este o specie diurnă ce trăiește în regiunile pădurilor de stejar din
habitat
silvostepă, fiind întâlnită în zone mai uscate cum sunt rariștile și a
luminișurile, pe frunze, în iarbă sau în grohotișuri, pe soluri de argilă,
leos sau calcare.
6.
Populația la
Întrucât specia nu a fost identificată în teren pe perioada de colectare a
nivelul ariei
datelor nu se poate aprecia mărimea populației.
naturale
protejate
7.
Distribuția
speciei [harta
distribuției]
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8.
9.

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente
testate /
recunoscute
surse

10.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce
vor fi urmăriți

1. Fuhn I.E., Vancea Ș., (1961): Fauna R.P.R. Reptilia (Țestoase,
Șopârle, Șerpi). Vol XIV, fasc. 2, Editura Academiei R.P.R.,
București.
2. Fuhn I.E., (1969): Broaște, șerpi, șopârle. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.
3. Iftime A., (2005): Reptilia. In: Botnariuc & Tatole (eds): Cartea
Roşie a Vertebratelor din România, Ed. Acad. Române, București.
4. ***Legea 13 din 1993 pentru aderarea României la Convenția
privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din
Europa.
5. ***Directiva Consiliului 92/43/EEC.
6. ***OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
1. Prezența speciei
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
3. Succesul reproductiv
4. Impactul antropic asupra speciei
5. Evaluarea stării de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Această specie nu a fost identificată în cadrul ariei naturale protejate, în perioada vizată de
proiect, iar pentru a se ține cont de acest protocol de monitorizare trebuie finalizată inventarierea și
cartarea în teren a acestei specii. Aceast lucru se poate efectua cu numeroase transecte în sit până
când specia poate fi confirmată sau infirmată în carul ariei naturale protejate.
Perioadele de primăvară și toamnă când vegetația nu este crescută sau spre toamnă când
începe să se usuce sunt ideale pentru monitorizarea speciei, fiind o specie de dimensiuni foarte mici,
observarea acesteia se îngreunează odată cu înaintare în sezonul vegetativ al plantelor. Intervalul
orar în perioada de primăvară și toamnă poate fi între orele 10-18, iar vara când temperaturile sunt
foarte ridicate specia se va monitoriza în intervalele orare 07-11 și 17-20.
Se va folosi metoda transectului vizual terestru diurn. În cazul reptilelor (șopârlelor și a
șerpilor) se va număra exemplare juvenile și adulte, pontele fiind extrem de greu și inaccesibil de
indentificat în teren.
Specialistul se deplasează pe o durată de timp determinată în habitatele terestre favorabile
speciei, depistând vizual exemplarele. Transectele vor avea o lungime de 1000 m și o lățime de 2 m,
între capetele a două transecte vecine fiind o distanță de 100 m. În fiecare zonă investigată se aplică
metoda în cazul a cel putin 5 transecte (dacă permit condițiile obiective din teren).
În fiecare zonă investigată se aplică metoda în cazul a cel puțin 5 transecte (dacă permit
condițiile obiective din teren). Pentru fiecare loc în parte, în care au fost identificate exemplare
(active, cadavre, resturi de cadavre și ponte) vor fi înregistrate coordonatele geografice.
Se va utiliza următoarea fișă de monitorizare pentru specia Ablepharus kitaibelii.

Pagina 257

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

Fișa de monitorizare a speciei Ablepharus kitaibelii
Transect nr. ________________
Început transect: Latitudine _____.________________ Longitudine _____._________________
Sfârșitit transect: Latitudine _____.________________ Longitudine _____._________________
Observator ___________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
UAT _______________ Localitate __________________ Toponim _______________________
Altitudine __________ Suprafața investigată (mp) sau lungimea transectului________________
Tipul de habitat: ________________________________________________________________
Adult
Subadult/Juvenil
Bolnav/
Pontă Mort
Coordonate
Rănit
M
F
N
M
F
N
/
/
/
/
/
Metoda de observare: ________________________________________________________
Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune
Cod impact
Descriere impact
Intensitate (R/M/S)

Măsuri de management propuse:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
Observații ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numărul transectului efectuat precum și coordonatele geografice (latitudinea și
longitudinea - se introduc în formatul grade zecimale gg.zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală) de
început și de sfârșit ale acestuia, numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care
ați realizat observația (observarea va începe la o oră standard a zilei).
Localizare: completați unitatea administrativ-teritorială (UAT), localitatea cea mai apropiată sau
toponimul.
Habitat: introduceți tipul de habitat în care specia a fost identificată, suprafața în mp sau
lungimea transectului efectuat.
Specia: notați specia și numărul de indivizi în funcție de stadiul de dezvoltare în care se află aceștia:
mascul, femelă sau necunoscut în cazul adulților și subadulților sau direct numărul de juvenili
identificați. Puteți nota și numărul de indivizi morți (road kill) sau bolnavi dacă întâlniți aceste
situații. Pentru fiecare loc în parte, în care au fost identificate exemplare (active, cadavre, resturi de
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cadavre și ponte) vor fi înregistrate coordonatele geografice.
Metoda de observare: completați metoda sau metodele folosite în monitorizare.
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 20 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1.
Stabilirea locațiilor
Locațiile de monitorizare vor fi asociate cu preferințele de habitat ale
de monitorizare
speciei.
2.
Hărțile asociate
Întrucât specia nu a fost identificată pe perioada de colectare a datelor
locațiilor de
din cadrul proiectului nu se poate reprezenta grafic locațiile de
monitorizare
monitorizare a speciei.
3.
Perioada/perioadele Aprilie – Septembrie
de monitorizare
4.
Frecventa
Inventarierea adulților poate fi realizată în toată perioada activității
monitorizării
anuale a specie, între lunile aprilie și septembrie, cel puțin de două ori
pe an. Inventarierea juvenililor din anii trecuți se poate realiza mai
ales în prima parte a activității anuale a speciei când vegetația nu este
foarte mare și permite observarea indivizilor ageri și de mici
dimensiuni, iar juvenilii din anul curent în ultima parte a activității
anuale a speciei, când vegetația începe să se usuce, iar șansele de
observare a indivizilor sunt mai mari.
5.
Resursele umane
2 persoane care se vor deplasa împreună
necesare (nr.
persoane)
6.
Numărul de zile/om Fiind o specie rar întâlnită, greu de observat datorită dimensiunii mici
necesare
și ușor de confundat cu juvenilii din specia Lacerta viridis numărul
de zile necesar pentru identificarea speciei în aria naturală protejată
trebuie să fie cât mai mare. Odată ce specia fost identificată în teren
monitorizarea anuală se poate rezuma la 20 de zile pe an, câte 10 zile
pentru fiecare perioadă.
7.
Echipamentul
- hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
necesar
- GPS;
- aparat foto;
- fişe de teren/caiet de teren + determinatoare;
- cârlig herpetologic;
- laț herpetologic;
- autoturism + combustibil;
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-

echipament corespunzător de teren.

7.6. SPECIA 1263 – LACERTA VIRIDIS
Tabel 21 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Lacerta viridis (Laurenti, 1768)
științifică a
speciei
2.
Denumirea
Gușter
populară a
speciei
3.
Descrierea
Specie cu corpul zvelt, înalt și lung de aprox. 40 cm. Capul este mare și
generală a
botul ascuțit. Coloritul dorsal al masculilor variază între verde, verde
speciei
deschis și galben pe suprafața căruia sunt inserate puncte negre. Gușa și
laturile capului sunt colorate albastru intens, iar abdomenul este galben
verzui. Coloritul dorsal al femelelor începe de la gât cu verde-măsliniu și
se continuă spre coadă brun-cafeniu cu pete negre sau 2-4 linii
longitudinale deschise, iar ventral este alb-gălbui sau verzui cu gușa
albă. Juvenilii sunt brun-roșcat cu puncte negre și ocele deschise pe
lateralele corpului. Pe lângă acest colorit general al speciei mai apar și
diferite varietăți. Se hrănește cu diferite insecte, păienjeni și crustacee.
Hibernează în perioada octombrie-martie. Reproducere începe din luna
mai, iar în perioada iunie-iulie femelele depun 7-14 ouă albe în sol, iar
eclozarea are loc în luna august.
4.
Perioade
Aprilie - Septembrie.
importante
pentru
monitorizare
5.
Cerințe de
Este o specie în diferite tipuri de habitate: liziere de pădure, luminișuri,
habitat
tufărișuri, margini de drumuri și de culturi agricole, stâncării, maluri de
ape cu vegetație etc..
6.
Populația la
Mărimea populației speciei în aria naturală protejată este estimată ca
nivelul ariei
aparținând clasei 7: 10.000-50.000 de indivizi adulți.
naturale
protejate
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7.

Distribuția
speciei [harta
distribuției]

8.

Fotografii

Mascul adult din specia Lacerta viridis identificat în cadrul sitului
ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele (în apropierea localității Turnu
Măgurele), iunie 2018. Foto – Valentina Moraru

Pagina 261

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

Lizieră de pădure din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia – Turnu
Măgurele în care a fost identificată specia Lacerta viridis, aprilie 2018.
Foto – Valentina Moraru

Habitat din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele în care
a fost identificată specia Lacerta viridis, mai 2018. Foto – Valentina
Moraru
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Habitat din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele (în
apropierea localității Turnu Măgurele) în care a fost identificată specia
Lacerta viridis, mai 2018. Foto – Valentina Moraru

9.

Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente
testate /
recunoscute
surse

Habitat din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele (în
apropierea localității Islaz) în care a fost identificată specia Lacerta
viridis, septembrie 2018. Foto – Valentina Moraru
1. Fuhn I.E., Vancea Ș., (1961): Fauna R.P.R. Reptilia (Țestoase,
Șopârle, Șerpi). Vol XIV, fasc. 2, Editura Academiei R.P.R.,
București.
2. Fuhn I.E., (1969): Broaște, șerpi, șopârle. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.
3. Iftime A., (2005): Reptilia. In: Botnariuc & Tatole (eds): Cartea
Roşie a Vertebratelor din România, Ed. Acad. Române, București.
4. ***Legea 13 din 1993 pentru aderarea României la Convenția
privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din
Europa.
5. ***Directiva Consiliului 92/43/EEC.
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10.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce
vor fi urmăriți

6. ***OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
1. Prezența speciei
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
3. Succesul reproductiv
4. Impactul antropic asupra speciei
5. Evaluarea stării de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Perioadele de primăvară și toamnă când vegetația nu este crescută sau spre toamnă când
începe să se usuce sunt ideale pentru monitorizarea speciei, fiind o specie de dimensiuni foarte mici,
observarea acesteia se îngreunează odată cu înaintare în sezonul vegetativ al plantelor. Intervalul
orar în perioada de primăvară și toamnă poate fi între orele 10-18, iar vara când temperaturile sunt
foarte ridicate specia se va monitoriza în intervalele orare 07-11 și 17-20.
Se va folosi metoda transectului vizual terestru diurn. În cazul reptilelor (șopârlelor și a
șerpilor) se va număra exemplare juvenile și adulte, pontele fiind extrem de greu și inaccesibil de
indentificat în teren.
Specialistul se deplasează pe o durată de timp determinată în habitatele terestre favorabile
speciei, depistând vizual exemplarele. Transectele vor avea o lungime de 1000 m și o lățime de 6 m,
între capetele a două transecte vecine fiind o distanță de 100 m. În fiecare zonă investigată se aplică
metoda în cazul a cel putin 5 transecte (dacă permit condițiile obiective din teren).
În fiecare zonă investigată se aplică metoda în cazul a cel puțin 5 transecte (dacă permit
condițiile obiective din teren). Pentru fiecare loc în parte, în care au fost identificate exemplare
(active, cadavre, resturi de cadavre și ponte) vor fi înregistrate coordonatele geografice.
Se va utiliza următoarea fișă de monitorizare pentru specia Lacerta viridis.
Fișa de monitorizare a speciei Lacerta viridis
Transect nr. ________________
Început transect: Latitudine _____.________________ Longitudine _____._________________
Sfârșitit transect: Latitudine _____.________________ Longitudine _____._________________
Observator ___________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
UAT _______________ Localitate __________________ Toponim _______________________
Altitudine __________ Suprafața investigată (mp) sau lungimea transectului________________
Tipul de habitat: ________________________________________________________________
Adult
Subadult/Juvenil
Bolnav/
Pontă Mort
Coordonate
Rănit
M
F
N
M
F
N
/
/
/
/
/
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Metoda de observare: ________________________________________________________
Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune
Cod impact
Descriere impact
Intensitate (R/M/S)

Măsuri de management propuse:
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
Observații ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numărul transectului efectuat precum și coordonatele geografice (latitudinea și
longitudinea - se introduc în formatul grade zecimale gg.zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală) de
început și de sfârșit ale acestuia, numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care
ați realizat observația (observarea va începe la o oră standard a zilei).
Localizare: completați unitatea administrativ-teritorială (UAT), localitatea cea mai apropiată sau
toponimul.
Habitat: introduceți tipul de habitat în care specia a fost identificată, suprafața în mp sau
lungimea transectului efectuat.
Specia: notați specia și numărul de indivizi în funcție de stadiul de dezvoltare în care se află aceștia:
mascul, femelă sau necunoscut în cazul adulților și subadulților sau direct numărul de juvenili
identificați. Puteți nota și numărul de indivizi morți (road kill) sau bolnavi dacă întâlniți aceste
situații. Pentru fiecare loc în parte, în care au fost identificate exemplare (active, cadavre, resturi de
cadavre și ponte) vor fi înregistrate coordonatele geografice.
Metoda de observare: completați metoda sau metodele folosite în monitorizare.
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).

Pagina 265

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

Tabel 22 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1.
Stabilirea locațiilor
Toate localitățile unde specia a fost identificată.
de monitorizare
2.
Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.
4.

5.

6.

7.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării

Aprilie – Septembrie
Inventarierea adulților poate fi realizată în toată perioada activității
anuale a specie, între lunile aprilie și septembrie, cel puțin de două ori
pe an.
Inventarierea juvenililor din anii trecuți se poate realiza mai ales în
prima parte a activității anuale a speciei când vegetația nu este foarte
mare și permite observarea indivizilor ageri și de mici dimensiuni, iar
juvenilii din anul curent în ultima parte a activității anuale a speciei,
când vegetația începe să se usuce, iar șansele de observare a
indivizilor sunt mai mari.
2 persoane care se vor deplasa împreună

Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om Fiind o specie extrem de comună, larg răspândită și cu o densitate
necesare
ridicată în interiorul ariei naturale protejate numărul de zile necesare
în vederea monitorizării speciei poate fi mai redus față de speciile
rare, izolate și cu o densitate scăzută. Prin urmare, recomandăm
minim 14 zile de monitorizare, câte 7 pentru fiecare perioadă.
Echipamentul
- hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
necesar
- GPS;
- aparat foto;
- fişe de teren/caiet de teren + determinatoare;
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-

cârlig herpetologic;
laț herpetologic;
autoturism + combustibil;
echipament corespunzător de teren.

7.7. SPECIA 1220 – EMYS ORBICULARIS
Tabel 23 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
științifică a
speciei
2.
Denumirea
Țestoasă de apă
populară a
speciei
3.
Descrierea
Carapacea este de formă eliptică cu muchiile rotunjite și mai lată în partea
generală a
anterioară. Numărul plăcilor este în general fix (5 păci vertebrale, 4
speciei
costale, 22 marginale, 1 nucală), dar există și exemplare cu un număr
variabil de plăci. Plastronul este plat și format din 6 perechi de plăci
(gulare, humerale, pectorale, abdominale, femurale și anale). Coada
prezintă solzi netezi și dispuși în cerc. Juvenilii au coada la fel de lungă ca
și carapacea, la masculii adulți atinge 2/3 din lungimea carapacei, iar la
femelele adulte jumătate din lungimea carapacei. Degetele membrelor
prezintă membrană interdigitală și terminate în 4 gheare cele anterioare și
5 gheare cele posterioare. Masculii se diferențiază de femele prin
plastronul concav și scobit în partea posterioară și după coada mai lungă.
Coloritul este brun la femele și negru la masculi, peste care se observă
nenumărate puncte galbene mici, iar plastronul poate fi galben, brun sau
complet negru. Se mișcă cu ușurință pe sol, dar are viteză mult mai mare în
apă. Hrana constă din pești, tritoni, mormoloci, broaște, melci, viermi și
insecte acvatice. Prinderea și înghițirea prăzii se desfășoară doar în mediul
acvatic. Reproducerea are loc primăvara în perioada martie-aprilie, iar
ponta este depusă în perioada mai-iulie pe uscat într-o groapă săpată cu
membrele posterioare de către femelă. Ponta cuprinde 3-15 ouă de formă
oval-alungită, învelite într-o coajă tare și albă. Incubația durează 3-4 luni.
Hibernarea începe din perioada septembrie-octombrie și durează până în
martie-aprilie, în funcție de cât de repede se răcește sau încălzește vremea
în anul respectiv. Este o specie longevivă, putând atinge vârsta de 120 de
ani.
4.
Perioade
Aprilie - Septembrie
importante
pentru
monitorizare
5.
Cerințe de
Este o specie acvatică și diurnă ce poate fi întâlnită în ape stătătoare sau lin
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habitat

6.

7.

8.

Populația la
nivelul ariei
naturale
protejate
Distribuția
speciei [harta
distribuției]

curgătoare din zonele de câmpie, deal și șes. Preferă în general bălțile de
dimensiuni mai mari, permanente sau semipermanente, cu vegetație
palustră bogată, zone mlăștinoase, dar și ape încet curgătoare (cum sunt
izvoare sau canale de irigație). Poate fi ușor observată în zonele însorite de
pe malul apelor, fiind întâlnită la depărtări de mari de apă doar în perioada
de depunere a pontei. Este foarte sensibilă la variațiile de temperatură,
limitele normale fiind între 20-24°C.
Mărimea populației speciei în aria naturală protejată este estimată ca
aparținând clasei 1: 1 – 50 de indivizi adulți.

Fotografii
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Adult din specia Emys orbicularis întâlnit în cadrul sitului ROSCI0044
Corabia – Turnu Măgurele (în apropierea localității Islaz),
mai 2018. Foto – Valentina Moraru

Habitat al speciei Emys orbicularis din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia
– Turnu Măgurele (la est de localitatea Islaz), mai 2018.
Foto – Valentina Moraru

Habitat al speciei Emys orbicularis din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia
– Turnu Măgurele (la nord de localitatea Gârcov), iulie 2018.
Foto – Valentina Moraru
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9.

Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente
testate /
recunoscute
surse

10.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare
ce vor fi
urmăriți

Habitat al speciei Emys orbicularis din cadrul sitului ROSCI0044 Corabia
– Turnu Măgurele (la est de localitatea Gârcov), august 2018.
Foto – Valentina Moraru
1. Fuhn I.E., Vancea Ș., (1961): Fauna R.P.R. Reptilia (Țestoase,
Șopârle, Șerpi). Vol XIV, fasc. 2, Editura Academiei R.P.R.,
București.
2. Fuhn I.E., (1969): Broaște, șerpi, șopârle. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.
3. Iftime A., (2005): Reptilia. In: Botnariuc & Tatole (eds): Cartea Roşie
a Vertebratelor din România, Ed. Acad. Române, București.
4. ***Legea 13 din 1993 pentru aderarea României la Convenția privind
conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa.
5. ***Directiva Consiliului 92/43/EEC.
6. ***OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
1. Prezența speciei
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
3. Succesul reproductiv
4. Perioada hidrică a habitatului umed
5. Impactul antropic asupra speciei
6. Evaluarea stării de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare
În cazul țestoasei de apă europeană se va folosi metoda transectului vizual acvatic diurn
și/sau metoda transectului linear activ acvatic diurn. Traseul va depinde de tipul de habitat, de
mărimea zonei de studiu, anotimp, de repetabilitatea și frecvența observațiilor. Este ideal ca
transectul sa fie de minim 1000 m însă acest lucru depinde și de mărimea suprafeței acvatice. De
asemenea trebuie realizat când țestoasele sunt active și prezintă o probabilitate de detecție ridicată.
Aceasta este însă greu de anticipat întrucât depinde de condițiile meteo locale.
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Observarea exemplarelor este recomandată în primele ore ale dimineții când țestoasele ies la
însorire pe maluri sau pe obiectele din apă, bușteni sau vegetație. Se va folosi binoclul pentru
observarea indivizilor la distanțe mari sau aparatul foto cu teleobiectiv. Animalele, în special
juvenilii, pot fi capturați cu minciogul de pe fundul apei. Animalele pot fi relative ușor capturate cu
plase utilizate și de pescari, având însă grijă să fie asigurat accesul la aer. Pentru a evita mortalitatea
accidentala din capcane nu se recomandă utilizarea acestei metode, decât în situația unor studii mult
mai aprofundate.
Se va utiliza următoarea fișă de monitorizare pentru specia Emys orbicularis.
Fișa de monitorizare a speciei Emys orbicularis
Transect nr. ________________
Început transect: Latitudine _____.________________ Longitudine _____._________________
Sfârșitit transect: Latitudine _____.________________ Longitudine _____._________________
Observator ___________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
UAT _______________ Localitate __________________ Toponim _______________________
Altitudine __________ Suprafața investigată (mp) sau lungimea transectului________________
Tipul de habitat: ____________________________________________ Adâncime ___,____ (m)
Vegetație acvatică: da _____ nu ______ descriere _____________________________________
Turbiditatea apei: mâloasă __ clară __ Tipul de habitat din vecinătate _____________________
Adult
Subadult
Metamorf Mormoloc Pontă Mort
Coordonate
M F N M F N
/
/
/
/
/
Metoda de observare: ________________________________________________________
Parametri ai calității apei _____________________________________________________
Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune
Cod impact
Descriere impact
Intensitate (R/M/S)

Măsuri de management propuse:
7. _____________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________
Observații ......................................................................................................................
......................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numărul transectului efectuat precum și coordonatele geografice (latitudinea și
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longitudinea - se introduc în formatul grade zecimale gg.zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală) de
început și de sfârșit ale acestuia, numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care
ați realizat observația (observarea va începe la o oră standard a zilei).
Localizare: completați unitatea administrativ-teritorială (UAT), localitatea cea mai apropiată sau
toponimul.
Habitat: introduceți tipul de habitat în care specia a fost identificată, suprafața în mp sau
lungimea transectului efectuat și adâncimea în metri. De asemenea, notați prezența sau absența
vegetației acvatice, iar opțional speciile de plante întâlnite în habitatul acvatic.
Turbiditatea: notați claritatea apei, mâloasă sau clară.
Tipul de habitat din vecinătate: alegeți unul din următoarele: pădure de plop, pădure de fag,
tufărișuri (de notat specia dominantă), pășune etc.
Specia: notați numărul de indivizi în funcție de stadiul de dezvoltare în care se află aceștia: mascul,
femelă sau necunoscut în cazul adulților și subadulților sau direct numărul de juvenili sau ponte
observate. Puteți nota și numărul de indivizi morți (road kill) sau bolnavi dacă întâlniți aceste
situații. Pentru fiecare loc în parte, în care au fost identificate exemplare (active, cadavre, resturi de
cadavre și ponte) vor fi înregistrate coordonatele geografice.
Metoda de observare: completați metoda sau metodele folosite în monitorizare.
Parametri ai calității apei: notați următorii parametri în funcție de posibilități: pH, turbiditate,
oxigen dizolvat, săruri dizolvate etc.
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management sau pot fi propuse noi măsuri de
management în fucție de evoluția situației întâlnite (acestea din urmă putând fi propuse la
actualizarea Planului de management).
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
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Tabel 24 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1.
Stabilirea locațiilor
Toate localitățile unde specia a fost identificată.
de monitorizare
2.
Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.
4.

5.

6.
7.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării

Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

Aprilie – Septembrie
Inventarierea adulților poate fi realizată în toată perioada anuală a
speciei, în perioada aprilie- septembrie, fiind mult mai active în
perioada de reproducere, între lunile aprilie și mai. Ieșirile lunare (cel
puțin trei anual) și fotografierea exemplarelor pot fi folosite la
estimarea numărului exemplarelor din sit. Juvenilii pot fi identificați
după eclozare. Protecția zonelor de depunere a pontei trebuie strict
protejate.
2 persoane care se vor deplasa împreună

15
-

hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto + teleobiectiv;
fişe de teren/caiet de teren + determinatoare;
mincioc;
binoclu;
autoturism + combustibil;
echipament corespunzător de teren.
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7.8. SPECIA 4125 – ALOSA IMMACULATA
Tabel 25 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Alosa immaculata (Bennett, 1835)
științifică a speciei
2.
Denumirea
Scrumbie de Dunăre
populară a speciei
3.
Descrierea generală Corpul alungit și comprimat lateral, înălțimea maximă reprezintă
a speciei
aprox. 21-27% din lungimea corpului fără caudală. Lungimea capului
reprezintă 24-29% din cea a corpului, cea a botului 25-29% din cea a
capului, diametrul ochiului 18-23% din lungimea capului și 88-125%
din spațiul interorbitar. 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
anterioare a ochiului. Pe falca superioară se observă o incizură
mediană foarte evidentă. Lungimea pedunculului caudal reprezintă
12-17%, înălțimea minimă 7-11%, iar spațiul predorsal 45-49% din
lungimea corpului fără caudală. Începând de la istm există o carenă
ventrală zimțată, formată din alipirea și contopirea solzilor simetrici,
care formează astfel scuturi ventrale. Carena e evidentă mai ales între
ventrale și anală, în total cuprinzând 30-36 de scuturi. Dorsala situată
spre mijlocul corpului, e scurtă, scundă, mai înaltă anterior decât
posterior. Pectoralele și ventralele sunt scurte și ascuțite (lungimea
pectoralelor 14-18%, cea a ventralelor 10-12% din cea a corpului).
Anala situată mult în urma dorsalei, e lungă și scundă. Caudala este
adânc scobită. solzii caduci, lipsesc pe cap, dar există pe istm. Spatele
este verde-albastrui intens, flancurile argintii cu un luciu foarte viu,
capul este uneori albicios, alteori mai întunecat, iar aripioarele
incolore. Talia până la 25-35 cm, rareori atinge 45 cm. Maturitatea
sexuală se instalează la vârsta de 2-3 ani, la o lungime corporală de
20-30 cm. Migraţia de reproducere pe Dunăre se declanşeaza la
Temperatura apei de 3-5°C (februarie-martie), cu intensitate maximă
la 9-17°C (aprilie-mai) şi se incheie la 22-26°C (sfârşitul lunii iunie).
Icrele sunt depuse în mai multe ponte, în bancuri, de obicei noaptea şi
dimineaţa. Locurile de reproducere pe Dunăre nu sunt precis stabilite;
ele sunt situate, în cea mai mare parte, între Călăraşi si Brăila, dar şi
amonte de Călăraşi până la Porţile de Fier II (pe o distanţă a carei
lungime oscilează de la an la an, între 180 si 1000 km). Date
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

ulterioare atestă că urcă pe Dunăre până în apropiere de Mohacs
(Ungaria). Dupa reproducere adultii se întorc în mare și de asemenea
puietul din anul curent (2-3 cm). Scrumbia de Dunăre nu se hrăneşte
în perioada migraţiei pe fluviu ci numai în mare. Până la 75% din
hrană sa este formată din peşti marini de talie mică, apoi nevertebrate,
mai ales crustacee.
Perioade importante Februarie - Octombrie.
pentru monitorizare
Cerințe de habitat
Scrumbia de Dunăre este o specie eurihalină, migratoare, care
iernează în mare și se reproduce obligatoriu în fluvii. Iernează la
adâncimi destul de apreciabile și la o distanţă mare de ţărm în dreptul
coastelor Ucrainei, Crimeei, României și Bulgariei. Deoarece
reproducerea pe Dunăre are loc în masa apei, icrele fiind purtate de
curentul de apă până la eclozare, specia nu necesită un substrat
specific.
Populația la nivelul prezenţă certă
ariei naturale
protejate
Distribuția speciei
[harta distribuției]

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode și/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele
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10.

R.P.R., Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin,
Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
9. http://www.fishbase.org
Indicatorul/
1. Prezența/absența speciei
Indicatorii de
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
monitorizare ce vor 3. Succesul reproductiv, prin raportul dintre juvenili și adulți
fi urmăriți
4. Impacturi
5. Măsuri propuse

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Protocolul de lucru pe Dunăre cuprinde două faze: pescuitul adulților în timpul migrației de
reproducere și pescuitul larvelor, după realizarea reproducerii.
Pescuitul adulților se face cu setci compuse denumite și ave, în derivă. Până în prezent nu au
fost înregistrate rezultate cu pescuitul prin electronarcoză, deoarece scrumbia înoată la distanță de
mal, unde apa depășește 1,5-2 m adâncime, iar echipamentele ce folosesc electronarcoza nu mai
prezintă eficiență.
Astfel, pentru pescuitul adulților echipa de lucru își poate ajusta tehnica folosind ave cu o
lungimie totală de 50-250 m și înălțime 1,5 – 3 m, compusă din secțiuni de 20-50 m, cu dimensiuni
ale ochiurilor diferite, de la 28 mm pînă la 40 mm. Tehnica presupune legarea unor plute pe
marginea superioară a avei și plumbi pe cea inferioară, astfel încât în momentul desfășurării ei dintro ambarcațiune să rămînă în poziție verticală la suprafața apei sau între ape și să se scurgă la viteza
curentului. Transectele de lucru vor avea o lungime de aprox. 400-1.000 m. Prin prelevarea de solzi
din zona mediană a liniei laterale se poate afla și vărsta exemplarelor, dacă necesitățile impun acest
lucru. De obicei pe cursul Dunării pătrund doar exemplarele aflate la maturitate sexuală cu vârsta
cuprinsă între 2-5 ani. După identificarea speciei se trece la măsurarea indivizilor cu ajutorul unui
ihtiometru cu precizie de 1 mm. În prelucrarea datelor se pot face corelări între vărsta indivizilor și
lungimea acestora.
De asemenea, pentru a determina succesul reproducerii adulților de scrumbie se pot face
eșantionări ale larvelor cu un fileu ihtioplanctonic, demensiuni ale ochiului de 500 microni. Dintr-o
ambarcațiune se imersează în apă fileul ithioplanctonic măsurând perioada de imersare, lungimea
secțiunii și volumul scurs de apă.
Se recomandă utilizarea următoarei fișe de monitorizare pentru pești
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Fișa de monitorizare faună piscicolă
Observator __________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
Latitudine ____,______________ Longitudine ____,______________
Nr. punct GPS înregistrat____________________, Lungime track pescuit (m)_______________
Temperatura apei ____________℃, Conductivitatea apei _________μS/m
Specia
Lungime standard (mm)
Nr. ex.

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune Cod impact
Descriere impact

Intensitate (R/M/S)

Măsuri de management propuse:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Observații ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care ați realizat observația
(observarea va începe la o oră standard a zilei).
Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
Premergător demarării pescuitului științific se va înregistra și se va salva punctul de pornirea al
investigației în cazul fiecăruit transect investigat. Recomandăm notarea pe fișă a Nr. punct GPS
înregistrat, în scopul identificării mai exacte a locației, precum și utilizarea eventuală a datelor
georeferențiale în baze de date. Cu ocazia înregistrării punctului, se va porni și înregistrarea
trackului, care va înregistra mișcarea bărcii pe parcursul pescuitului științific. În momentul
finalizării pescuitului se va opri înregistrarea și se va salva trackul. Recomandăm notarea pe fișă a
lungimii trackului (m).
Specia: notați speciile capturate și numărul de indivizi, cu lungimile standard individual măsurate.
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Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 26 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
de monitorizare
2. Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.
4.
5.

6.
7.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

Februarie – Octombrie.
Două campanii de monitorizare/an, respectiv o campanie de primăvarăvară timpurie și o campanie de toamnă
5 persoane

20
-

Ave;
Barcă cu motor;
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-

Autoturism + combustibil;
Peridoc transport barcă;
Vase pentru captură;
Mincioage;
Ihtiometru;
Fileu ihtioplanctonic;
Sonar;
Veste de salvare;
hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinator;
echipament corespunzător de teren.

7.9. SPECIA 1130 – ASPIUS ASPIUS
Tabel 27 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
științifică a speciei
2.
Denumirea
Avat, lupul obleţilor, arvat, aut, fat, guran, gonac, hăut.
populară a speciei
3.
Descrierea generală Corpul este alungit, puțin comprimat lateral. Profilul dorsal al capului
a speciei
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. Spatele este măsliniu
închis, ceva mai jos vânăt, flancurile argintii, fața ventrală albă.
Dorsala și caudala sunt cenușii, ventralele și anala incolore sau palid
roșiatice, pectoralele incolore.
4.
Perioade importante Aprilie - Octombrie.
pentru monitorizare
5.
Cerințe de habitat
Trăiește atât în râurile de șes până în zona colinară, cât și în bălți mari
și lacuri dulci sau salmastre. În râuri urcă în amonte în timpul
reproducerii. Aceasta are loc în martie-aprilie, până în mai. Depun
icrele pe fund tare. Puii se hrănesc la început cu plancton; puii mai
mari și adulții se hrănesc aproape exclusiv cu pești. Specie diurnă
care se hrăneşte cu peşte mărunt (peşti de talie mică), larve de
Pagina 279

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

6.

7.

8.
9.

10.

Populația la nivelul
ariei naturale
protejate
Distribuția speciei
[harta distribuției]

insecte, moluşte mici, crustacee şi viermi. Exemplarele juvenile
formează mici cârduri, iar exemplarele senescente devin solitari.
Clasa 8: interval 50.000-100.000 i

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin,
Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
9. http://www.fishbase.org
Indicatorul/
1. Prezența/absența speciei
Indicatorii de
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
monitorizare ce vor 3. Succesul reproductiv, prin raportul dintre juvenili și adulți
fi urmăriți
4. Impacturi
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5. Măsuri propuse
B. Descrierea metodelor de monitorizare
Metoda recomandată pentru monitorizarea elementelor de ihtiofaună este pescuitul științific
prin electronarcoză reversibilă, metodă standardizată (SR EN 14011/2003).
Având în vedere condițiile de habitat din sit, precum și biologia speciei se recomandă cu
precădere pe Dunăre, dar și în alte corpuri de apă din sit, unde adânicmea apei depășește 1- 1.3 m,
utilizarea pescuitului științific din barcă în zona litorală, cu agregat de mare capacitate (minim 10
kW). În ape de adâncimi de până 1 -1.3 m se recomandă și/sau utilizarea pescuitului științific cu
anodul purtat prin apă (wading).
Metoda fiind pe cât se poate o metoda neselectivă la specii și dimensiuni, se recomandă
determinarea până la nivel de specie și măsurarea lungimii standard (de la vârful botului până la
baza înotătorii caudale, deci lungimea fără coadă) la toate exemplarele capturate. Scopul este de a
facilita monitorizarea ponderii speciei din capturi, precum și urmărirea raportului dintre juvenili și
adulți (un indicator al succesului reproductiv al speciei).
În scopul estimărilor efectivelor, se recomandă înregistrarea cu ajutorul GPS-ului a distanței
efectiv pescuite, precum și estimarea razei de atracție al anodului. Astfel se poate calcula suprafața
pescuită (lungime track X raza de acțiune al anodului). În baza suprafeței pescuite și a numărului de
indivizi capturați se poate calcula densitatea speciei.
Se recomandă utilizarea următoarei fișe de monitorizare pentru pești
Fișa de monitorizare faună piscicolă
Observator __________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
Latitudine ____,______________ Longitudine ____,______________
Nr. punct GPS înregistrat____________________, Lungime track pescuit (m)_______________
Temperatura apei ____________℃, Conductivitatea apei _________μS/m
Specia
Lungime standard (mm)
Nr. ex.

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune Cod impact
Descriere impact

Intensitate (R/M/S)
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Măsuri de management propuse:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Observații ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care ați realizat observația
(observarea va începe la o oră standard a zilei).
Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
Premergător demarării pescuitului științific se va înregistra și se va salva punctul de pornirea al
investigației în cazul fiecăruit transect investigat. Recomandăm notarea pe fișă a Nr. punct GPS
înregistrat, în scopul identificării mai exacte a locației, precum și utilizarea eventuală a datelor
georeferențiale în baze de date. Cu ocazia înregistrării punctului, se va porni și înregistrarea
trackului, care va înregistra mișcarea bărcii pe parcursul pescuitului științific. În momentul
finalizării pescuitului se va opri înregistrarea și se va salva trackul. Recomandăm notarea pe fișă a
lungimii trackului (m).
Specia: notați speciile capturate și numărul de indivizi, cu lungimile standard individual măsurate.
Temperatura și conductivitatea apei sunt parametrii minimi de comparație între diferitele
campanii de monitorizare privind condițiile de pescuit științific
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 28 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
de monitorizare
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

4.
5.

6.
7.

Aprilie – Octombrie.
Două campanii de monitorizare/an, respectiv o campanie de primăvarăvară timpurie și o camapanie de toamnă
5 persoane

20
-

Agregat de pescuit științific (min, 10 kW) ;
Barcă cu motor;
Autoturism + combustibil;
Peridoc transport barcă;
Vase pentru captură;
Mincioage;
Ihtiometru;
Sonar;
Veste de salvare;
hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinator;
echipament corespunzător de teren.
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7.10. SPECIA 1149 - COBITIS TAENIA
Tabel 29 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Cobitis elongatoides (Băcescu & Mayer, 1969)
științifică a speciei
2.
Denumirea
zvârlugă, zmorlă, râmbiţar, chetrar, fâţă, fâşă, fâţă-rea, vârlă, vâţă,
populară a speciei
muşcătoare, păstru, sfârloacă, sfârlugă, ţâmpar, ţâpar, ţâpar mic,
vârâtoare, vârliugă, viun, zvârloagă
3.
Descrierea generală Este o specie cu răspândire largă în România. Telcean & Bănărescu
a speciei
(2002) îl categorizează la speciile care şi-au menţinut arealul de
răspândire şi abundenţa în ultimii ani.
Morfologie externă - corpul gros sau moderat comprimat lateral.
Solzii 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 sunt 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).
Coloritul - 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
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4.
5.

6.

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 peduncului codal (Bănărescu, 1964).
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).
Perioade importante Aprilie - Octombrie.
pentru monitorizare
Cerințe 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 cu
foarte mult mâl. Adesea se îngroapă complet în mâl sau în nisip. În
căutarea hranei se regăsește 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.
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.
Populația la nivelul Clasa 8: interval 50.000-100.000 i
ariei naturale
protejate
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7.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

8.
9.

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

10.

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin,
Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
9. http://www.fishbase.org
Indicatorul/
1. Prezența/absența speciei
Indicatorii de
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
monitorizare ce vor 3. Succesul reproductiv, prin raportul dintre juvenili și adulți
fi urmăriți
4. Impacturi
5. Măsuri propuse

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Metoda recomandată pentru monitorizarea elementelor de ihtiofaună este pescuitul științific
prin electronarcoză reversibilă, metodă standardizată (SR EN 14011/2003).
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Având în vedere condițiile de habitat din sit, precum și biologia speciei se recomandă cu
precădere pe Dunăre, dar și în alte corpuri de apă din sit, unde adânicmea apei depășește 1- 1.3 m,
utilizarea pescuitului științific din barcă în zona litorală, cu agregat de mare capacitate (minim 10
kW) și/sau prin metoda traulului electric. În ape de adâncimi de până 1 -1.3 m se recomandă și/sau
utilizarea pescuitului științific cu anodul purtat prin apă (wading).
Metoda fiind pe cât se poate o metoda neselectivă la specii și dimensiuni, se recomandă
determinarea până la nivel de specie și măsurarea lungimii standard (de la vârful botului până la
baza înotătorii caudale, deci lungimea fără coadă) la toate exemplarele capturate. Scopul este de a
facilita monitorizarea ponderii speciei din capturi, precum și urmărirea raportului dintre juvenili și
adulți (un indicator al succesului reproductiv al speciei).
În scopul estimărilor efectivelor, se recomandă înregistrarea cu ajutorul GPS-ului a distanței
efectiv pescuite, precum și estimarea razei de atracție al anodului. Astfel se poate calcula suprafața
pescuită (lungime track X raza de acțiune al anodului). În baza suprafeței pescuite și a numărului de
indivizi capturați se poate calcula densitatea speciei.
Se recomandă utilizarea următoarei fișe de monitorizare pentru pești
Fișa de monitorizare faună piscicolă
Observator __________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
Latitudine ____,______________ Longitudine ____,______________
Nr. punct GPS înregistrat____________________, Lungime track pescuit (m)_______________
Temperatura apei ____________℃, Conductivitatea apei _________μS/m
Specia
Lungime standard (mm)
Nr. ex.

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune Cod impact
Descriere impact

Intensitate (R/M/S)

Măsuri de management propuse:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Observații ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care ați realizat observația
(observarea va începe la o oră standard a zilei).
Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
Premergător demarării pescuitului științific se va înregistra și se va salva punctul de pornirea al
investigației în cazul fiecăruit transect investigat. Recomandăm notarea pe fișă a Nr. punct GPS
înregistrat, în scopul identificării mai exacte a locației, precum și utilizarea eventuală a datelor
georeferențiale în baze de date. Cu ocazia înregistrării punctului, se va porni și înregistrarea
trackului, care va înregistra mișcarea bărcii pe parcursul pescuitului științific. În momentul
finalizării pescuitului se va opri înregistrarea și se va salva trackul. Recomandăm notarea pe fișă a
lungimii trackului (m).
Specia: notați speciile capturate și numărul de indivizi, cu lungimile standard individual măsurate.
Temperatura și conductivitatea apei sunt parametrii minimi de comparație între diferitele
campanii de monitorizare privind condițiile de pescuit științific
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
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Tabel 30 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
de monitorizare
2. Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.
4.
5.

6.
7.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

Aprilie – Octombrie.
Două campanii de monitorizare/an, respectiv o campanie de primăvarăvară timpurie și o camapanie de toamnă
5 persoane

20
-

Agregat de pescuit științific (min, 10 kW) ;
Barcă cu motor;
Autoturism + combustibil;
Peridoc transport barcă;
Vase pentru captură;
Mincioage;
Ihtiometru;
Sonar;
Veste de salvare;
hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
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-

fişe de teren/caiet de teren + determinator;
echipament corespunzător de teren.

7.11. SPECIA 2484 - EUDONTOMYZON MARIAE
Tabel 31 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
științifică a speciei
2.
Denumirea
chişcar, cicar, pişcar, sugaci, nouă ochi
populară a speciei
3.
Descrierea generală Chișcarul este o specie care prezintă corp cilindric, alungit,
a speciei
serpentiform. Gura este de formă circulară și prezintă pe margine
papile cornoase, respectiv dinţi odontoizi. Dimensiunile obișnuite sunt
17-26 cm. Zona laterală din regiunea capului prezintă 7 perechi de
fante branhiale. Înotătoarele sunt neperechi și se prezintă numai în
jumătatea posterioară a corpului (dorsală, caudală, respeciv anală). În
stadiul larvar ochii sunt îngropați în tegument, iar dentiția apare
aproape de atingerea maturității sexuale. Biotopul preferat cuprinde
râurile de munte din zona scobarului, lipanului și a mrenei vânăte.
Specia poate ajunge doar ocazional în secțiunile de șes ale râurilor.
Reproducerea are loc în lunile de vară în apele de munte.
Reproducătorii își depun icrele pe fund mâlos/nisipos. După eclozare
larvele stau îngropate în mâl sau nisip pe o perioadă de 3-4 ani și ies
noaptea pentru hrănire. Cicarul se hrănește cu oligochete, larve de
tricoptere, diatomee și detritus. Adultții nu se hrănesc, iar după
reproducere mor. Longevitatea maximă înregistrată a fost de 7 ani.
4.
Perioade
Aprilie - Octombrie.
importante pentru
monitorizare
5.
Cerințe de habitat
Chișcarul preferă biotopurile de munte și deal, fiind o specie reofilă.
Adulții se regăsesc în ape ceva mai adânci, preferând să stea ascunși
după pietre. Radacini și malulr abrupte. În timpul hrănirii se pot
prinde chiar de exemplare mai slabe sau bolnave de pești.
6.
Populația la nivelul Clasa 6: 5.000 – 10.000 i
ariei naturale
protejate
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7.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

8.
9.

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate
/ recunoscute surse

10.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce vor
fi urmăriți

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin,
Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
9. http://www.fishbase.org
1. Prezența/absența speciei
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
3. Succesul reproductiv, prin raportul dintre juvenili și adulți
4. Impacturi
5. Măsuri propuse
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B. Descrierea metodelor de monitorizare
Metoda recomandată pentru monitorizarea elementelor de ihtiofaună este pescuitul științific
prin electronarcoză reversibilă, metodă standardizată (SR EN 14011/2003).
Având în vedere condițiile de habitat din sit, precum și biologia speciei se recomandă cu
precădere pe Dunăre, dar și în alte corpuri de apă din sit, unde adânicmea apei depășește 1- 1.3 m,
utilizarea pescuitului științific din barcă în zona litorală, cu agregat de mare capacitate (minim 10
kW) și/sau prin metoda traulului electric. În ape de adâncimi de până 1 -1.3 m se recomandă și/sau
utilizarea pescuitului științific cu anodul purtat prin apă (wading).
Metoda fiind pe cât se poate o metoda neselectivă la specii și dimensiuni, se recomandă
determinarea până la nivel de specie și măsurarea lungimii standard (de la vârful botului până la
baza înotătorii caudale, deci lungimea fără coadă) la toate exemplarele capturate. Scopul este de a
facilita monitorizarea ponderii speciei din capturi, precum și urmărirea raportului dintre juvenili și
adulți (un indicator al succesului reproductiv al speciei).
În scopul estimărilor efectivelor, se recomandă înregistrarea cu ajutorul GPS-ului a distanței
efectiv pescuite, precum și estimarea razei de atracție al anodului. Astfel se poate calcula suprafața
pescuită (lungime track X raza de acțiune al anodului). În baza suprafeței pescuite și a numărului de
indivizi capturați se poate calcula densitatea speciei.
Se recomandă utilizarea următoarei fișe de monitorizare pentru pești
Fișa de monitorizare faună piscicolă
Observator __________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
Latitudine ____,______________ Longitudine ____,______________
Nr. punct GPS înregistrat____________________, Lungime track pescuit (m)_______________
Temperatura apei ____________℃, Conductivitatea apei _________μS/m
Specia
Lungime standard (mm)
Nr. ex.

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune Cod impact
Descriere impact

Intensitate (R/M/S)

Măsuri de management propuse:
1. ___________________________________________________________________________
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2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Observații ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care ați realizat observația
(observarea va începe la o oră standard a zilei).
Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
Premergător demarării pescuitului științific se va înregistra și se va salva punctul de pornirea al
investigației în cazul fiecăruit transect investigat. Recomandăm notarea pe fișă a Nr. punct GPS
înregistrat, în scopul identificării mai exacte a locației, precum și utilizarea eventuală a datelor
georeferențiale în baze de date. Cu ocazia înregistrării punctului, se va porni și înregistrarea
trackului, care va înregistra mișcarea bărcii pe parcursul pescuitului științific. În momentul
finalizării pescuitului se va opri înregistrarea și se va salva trackul. Recomandăm notarea pe fișă a
lungimii trackului (m).
Specia: notați speciile capturate și numărul de indivizi, cu lungimile standard individual măsurate.
Temperatura și conductivitatea apei sunt parametrii minimi de comparație între diferitele
campanii de monitorizare privind condițiile de pescuit științific
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 32 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
de monitorizare
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

4.
5.

6.
7.

Aprilie – Octombrie.
Două campanii de monitorizare/an, respectiv o campanie de primăvarăvară timpurie și o camapanie de toamnă
5 persoane

20
-

Agregat de pescuit științific (min, 10 kW) ;
Barcă cu motor;
Autoturism + combustibil;
Peridoc transport barcă;
Vase pentru captură;
Mincioage;
Ihtiometru;
Sonar;
Veste de salvare;
hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinator;
echipament corespunzător de teren.
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7.12. SPECIA 1124 – GOBIO ALBIPINNATUS
Tabel 33 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Gobio albipinnatus (Lukasch, 1933)
științifică a speciei
2.
Denumirea
Porcuşor de șes, murgoi, porcoiaș, porcon, porcoi.
populară a speciei
3.
Descrierea generală Corp este alungit şi cilindric, coada comprimată lateral; profilul
a speciei
frunţii convex, lungimea capului reprezintă 21,6-27,7% din cea a
corpului. Botul este scurt şi obtuz, lungimea lui 7-16% din lungimea
capului; spaţiul posterior în general egal cu botul. Gura inferioară
prezintă două mustăţi scurte care în general ajung până la marginea
posterioară a ochiului. Dorsala este scurtă, fără spini. Înălţimea
corpului reprezintă 16,2-24% din lungimea corpului fără caudală, iar
grosimea 80-90% din înălţime. Înălţimea maximă situată la inserţia
dorsalei. Anusul mai aproape de ventrale decât de anală. Culoarea pe
spate gălbuie-cenuşie deschis cu pete şi dungi mai întunecate. Pe
laturi 7-8 pînă la 12 pete rotunde. Talia până la 7-9 cm, rareori atinge
13 cm.
Este o specie bentopelagică reofilă, nocturnă în perioada adultă, dar
puietul are comportament activ în timpul zilei. Deși în curent se
întâlnesc mai mulți indivizi, nu formează niciodată adevărate cârduri.
Reproducerea are loc în lunile mai – iulie. Se reproduce de mai multe
ori (în medie de patru ori), la intervale de două săptămâni, ponta fiind
depusă pe pietrele din zonele mai puțin adânci. Se hrăneşte pe fundul
apei, căutând în substrat asemenea crapului, gura subterminală și
mustățile sunt adaptate pentru acest scop, consumând faună
bentonică. Mai consumă diatomee, larve mici de efemeride, insecte,
crustacee mici şi alte animale din nisip etc.
4.
Perioade importante Aprilie - Octombrie.
pentru monitorizare
5.
Cerințe de habitat
Specie bentopelagică, reofilă, porcușorul de șes este întâlnit în
Dunăre şi în cursul inferior al râurilor de şes. Evită locurilre cu apă
mai lentă sau stătătoare şi fund cu nisip fin sau argilă. Preferă locuri
cu apă ceva mai adâncă şi curent slab. Este o specie solitară, dar
uneori se adună în cârduri mici.
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6.

7.

8.
9.

10.

Populația la nivelul
ariei naturale
protejate
Distribuția speciei
[harta distribuției]

Clasa 7: interval 10.000 – 50.000 i

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin,
Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
9. http://www.fishbase.org
Indicatorul/
1. Prezența/absența speciei
Indicatorii de
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
monitorizare ce vor 3. Succesul reproductiv, prin raportul dintre juvenili și adulți
fi urmăriți
4. Impacturi
5. Măsuri propuse
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B. Descrierea metodelor de monitorizare
Metoda recomandată pentru monitorizarea elementelor de ihtiofaună este pescuitul științific
prin electronarcoză reversibilă, metodă standardizată (SR EN 14011/2003).
Având în vedere condițiile de habitat din sit, precum și biologia speciei se recomandă cu
precădere pe Dunăre, dar și în alte corpuri de apă din sit, unde adânicmea apei depășește 1- 1.3 m,
utilizarea pescuitului științific din barcă în zona litorală, cu agregat de mare capacitate (minim 10
kW) și/sau prin metoda traulului electric. În ape de adâncimi de până 1 -1.3 m se recomandă și/sau
utilizarea pescuitului științific cu anodul purtat prin apă (wading).
Metoda fiind pe cât se poate o metoda neselectivă la specii și dimensiuni, se recomandă
determinarea până la nivel de specie și măsurarea lungimii standard (de la vârful botului până la
baza înotătorii caudale, deci lungimea fără coadă) la toate exemplarele capturate. Scopul este de a
facilita monitorizarea ponderii speciei din capturi, precum și urmărirea raportului dintre juvenili și
adulți (un indicator al succesului reproductiv al speciei).
În scopul estimărilor efectivelor, se recomandă înregistrarea cu ajutorul GPS-ului a distanței
efectiv pescuite, precum și estimarea razei de atracție al anodului. Astfel se poate calcula suprafața
pescuită (lungime track X raza de acțiune al anodului). În baza suprafeței pescuite și a numărului de
indivizi capturați se poate calcula densitatea speciei.
Se recomandă utilizarea următoarei fișe de monitorizare pentru pești
Fișa de monitorizare faună piscicolă
Observator __________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
Latitudine ____,______________ Longitudine ____,______________
Nr. punct GPS înregistrat____________________, Lungime track pescuit (m)_______________
Temperatura apei ____________℃, Conductivitatea apei _________μS/m
Specia
Lungime standard (mm)
Nr. ex.

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune Cod impact
Descriere impact

Intensitate (R/M/S)

Măsuri de management propuse:
1. ___________________________________________________________________________
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2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Observații ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care ați realizat observația
(observarea va începe la o oră standard a zilei).
Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
Premergător demarării pescuitului științific se va înregistra și se va salva punctul de pornirea al
investigației în cazul fiecăruit transect investigat. Recomandăm notarea pe fișă a Nr. punct GPS
înregistrat, în scopul identificării mai exacte a locației, precum și utilizarea eventuală a datelor
georeferențiale în baze de date. Cu ocazia înregistrării punctului, se va porni și înregistrarea
trackului, care va înregistra mișcarea bărcii pe parcursul pescuitului științific. În momentul
finalizării pescuitului se va opri înregistrarea și se va salva trackul. Recomandăm notarea pe fișă a
lungimii trackului (m).
Specia: notați speciile capturate și numărul de indivizi, cu lungimile standard individual măsurate.
Temperatura și conductivitatea apei sunt parametrii minimi de comparație între diferitele
campanii de monitorizare privind condițiile de pescuit științific
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 34 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
de monitorizare
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

4.
5.

6.
7.

Aprilie – Octombrie.
Două campanii de monitorizare/an, respectiv o campanie de primăvarăvară timpurie și o camapanie de toamnă
5 persoane

20
-

Agregat de pescuit științific (min, 10 kW) ;
Barcă cu motor;
Autoturism + combustibil;
Peridoc transport barcă;
Vase pentru captură;
Mincioage;
Ihtiometru;
Sonar;
Veste de salvare;
hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinator;
echipament corespunzător de teren.
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7.13. SPECIA 2511 – GOBIO KESSLERI
Tabel 35 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Gobio kessleri (Dybowsky, 1862)
științifică a speciei
2.
Denumirea
Porcușor de nisip
populară a speciei
3.
Descrierea generală Porcuşorul de nisip este un ciprinid de talie mică. Ajunge la
a speciei
dimensiunea de 8-10 cm în mod obișnuit, maxim 13 cm. Prezintă un
corp fusiform, uşor comprimat lateral. Capul este relativ mare, gura
mică şi subterminală, prevăzută cu o pereche de mustăţi lungi.
Pedunculul caudal este alungit și se continuă posterior cu înotătoarea
caudală homocercă furcată. La exterior prezintă solzi cicloizi,
prevăzuţi pe partea dorsală cu striuri/creste epiteliale. Coloritul
general este galben-cenușiu-deschis, imitând nisipul, iar de-a lungul
flancurilor are o serie de pete cenușii-argintii, rotunde, pătrate sau
alungite. Înotătoarele sunt incolore. Hrana este procurată de pe
fundul/faciesul mediului abiotic (bentofagă), hrană care este
reprezentată de diatomee, detritus organic, respectiv larve mici de
efemeride. Porcușorul de nisip este o specie care trăiește în cârduri
până la vârsta de aproximativ 5 ani. Maturitatea sexuală apare la
vârsta de 2-3 ani, majoritatea exemplarelor se reproduc de 1-2 ori pe
parcursul vieții. Dimorfismul sexual nu este bine conturat. Icrele sunt
depuse în mai multe porții și aderă de substrat.
4.
Perioade importante Aprilie - Octombrie.
pentru monitorizare
5.
Cerințe de habitat
Este o specie reofilă dulcicolă, care preferă fundul nisipos al râurilor
mari, în zonele de șes și colinare. Stă mai mult pe fundul albiei, la
diferite adâncimi, deobicei în cârduri. Evită apele stătătoare sau apele
curgătoare care au viteza mare de curgere în detrimentul apelor cu
curent slab (28-45 cm/s). Activitatea adulţilor este mai pronunţată
noaptea, iar la juvenili în timpul zilei.
6.
Populația la nivelul prezenţă certă
ariei naturale
protejate
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7.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

8.
9.

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

10.

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin,
Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
9. http://www.fishbase.org
Indicatorul/
1. Prezența/absența speciei
Indicatorii de
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
monitorizare ce vor 3. Succesul reproductiv, prin raportul dintre juvenili și adulți
fi urmăriți
4. Impacturi
5. Măsuri propuse

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Metoda recomandată pentru monitorizarea elementelor de ihtiofaună este pescuitul științific
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prin electronarcoză reversibilă, metodă standardizată (SR EN 14011/2003).
Având în vedere condițiile de habitat din sit, precum și biologia speciei se recomandă cu
precădere pe Dunăre, dar și în alte corpuri de apă din sit, unde adânicmea apei depășește 1- 1.3 m,
utilizarea pescuitului științific din barcă în zona litorală, cu agregat de mare capacitate (minim 10
kW) și/sau prin metoda traulului electric. În ape de adâncimi de până 1 -1.3 m se recomandă și/sau
utilizarea pescuitului științific cu anodul purtat prin apă (wading).
Metoda fiind pe cât se poate o metoda neselectivă la specii și dimensiuni, se recomandă
determinarea până la nivel de specie și măsurarea lungimii standard (de la vârful botului până la
baza înotătorii caudale, deci lungimea fără coadă) la toate exemplarele capturate. Scopul este de a
facilita monitorizarea ponderii speciei din capturi, precum și urmărirea raportului dintre juvenili și
adulți (un indicator al succesului reproductiv al speciei).
În scopul estimărilor efectivelor, se recomandă înregistrarea cu ajutorul GPS-ului a distanței
efectiv pescuite, precum și estimarea razei de atracție al anodului. Astfel se poate calcula suprafața
pescuită (lungime track X raza de acțiune al anodului). În baza suprafeței pescuite și a numărului de
indivizi capturați se poate calcula densitatea speciei.
Se recomandă utilizarea următoarei fișe de monitorizare pentru pești
Fișa de monitorizare faună piscicolă
Observator __________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
Latitudine ____,______________ Longitudine ____,______________
Nr. punct GPS înregistrat____________________, Lungime track pescuit (m)_______________
Temperatura apei ____________℃, Conductivitatea apei _________μS/m
Specia
Lungime standard (mm)
Nr. ex.

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune Cod impact
Descriere impact

Intensitate (R/M/S)

Măsuri de management propuse:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Observații ........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care ați realizat observația
(observarea va începe la o oră standard a zilei).
Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
Premergător demarării pescuitului științific se va înregistra și se va salva punctul de pornirea al
investigației în cazul fiecăruit transect investigat. Recomandăm notarea pe fișă a Nr. punct GPS
înregistrat, în scopul identificării mai exacte a locației, precum și utilizarea eventuală a datelor
georeferențiale în baze de date. Cu ocazia înregistrării punctului, se va porni și înregistrarea
trackului, care va înregistra mișcarea bărcii pe parcursul pescuitului științific. În momentul
finalizării pescuitului se va opri înregistrarea și se va salva trackul. Recomandăm notarea pe fișă a
lungimii trackului (m).
Specia: notați speciile capturate și numărul de indivizi, cu lungimile standard individual măsurate.
Temperatura și conductivitatea apei sunt parametrii minimi de comparație între diferitele
campanii de monitorizare privind condițiile de pescuit științific
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 36 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
de monitorizare
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

4.
5.

6.
7.

Aprilie – Octombrie.
Două campanii de monitorizare/an, respectiv o campanie de primăvarăvară timpurie și o camapanie de toamnă
5 persoane

20
-

Agregat de pescuit științific (min, 10 kW);
Barcă cu motor;
Autoturism + combustibil;
Peridoc transport barcă;
Vase pentru captură;
Mincioage;
Ihtiometru;
Sonar;
Veste de salvare;
hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinator;
echipament corespunzător de teren.
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7.14. SPECIA 2555 – GYMNOCEPHALUS BALONI
Tabel 37 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Gymnocephalus baloni Holcik & Hensel, 1974
științifică a speciei
2.
Denumirea
Ghiborț de Dunăre, ghiborț lat, ghiborț de râu, ghiborțul lui Balon
populară a speciei
3.
Descrierea generală Ghiborţul de râu este un peşte de talie mică ce poate ajunge în mod
a speciei
obișnuit la lungimea de 8-12 cm, în mod excepțional 20 cm. Corpul
prezintă înălțime moderată și este uşor comprimat lateral. Botul este
scurt, gura terminală, mică, protractilă. Înotătoarea dorsală este dublă,
cea anterioară prezintă radii simple (14-16), spinoase, libere la
capătul distal, iar cea de-a doua unită de prima, alcătuită exclusiv din
radii (11-12) ramificate, moi. Culoarea pe partea dorsală a corpului
este galbenă-verzuie, cu benzi întunecate pe flancuri. Abdomenul este
alb-gălbui. Dimorfismul sexual este slab evidențiat. Maturitatea
sexuală se instalează la vârsta de 1-2 ani la masculi şi 2-3 ani la
femele.
4.
Perioade importante Aprilie - Octombrie.
pentru monitorizare
5.
Cerințe de habitat
Ghiborţul de râu, după cum sugerează numele, este o specie
dulcicolă, reofilă, populând cursurile mari de apă, lin curgătoare din
zonele de şes sau chiar colinare. Preferă zonele cu substratul tare,
nisipos, argilos sau pietros. Trăieşte în apropierea substratului, în apă
adâncă, dar bine oxigenată.
6.
Populația la nivelul prezenţă certă
ariei naturale
protejate
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7.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

8.
9.

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

10.

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin,
Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
9. http://www.fishbase.org
Indicatorul/
1. Prezența/absența speciei
Indicatorii de
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
monitorizare ce vor 3. Succesul reproductiv, prin raportul dintre juvenili și adulți
fi urmăriți
4. Impacturi
5. Măsuri propuse

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Metoda recomandată pentru monitorizarea elementelor de ihtiofaună este pescuitul științific
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prin electronarcoză reversibilă, metodă standardizată (SR EN 14011/2003).
Având în vedere condițiile de habitat din sit, precum și biologia speciei se recomandă cu
precădere pe Dunăre, dar și în alte corpuri de apă din sit, unde adânicmea apei depășește 1- 1.3 m,
utilizarea pescuitului științific din barcă în zona litorală, cu agregat de mare capacitate (minim 10
kW) și/sau prin metoda traulului electric. În ape de adâncimi de până 1 -1.3 m se recomandă și/sau
utilizarea pescuitului științific cu anodul purtat prin apă (wading).
Metoda fiind pe cât se poate o metoda neselectivă la specii și dimensiuni, se recomandă
determinarea până la nivel de specie și măsurarea lungimii standard (de la vârful botului până la
baza înotătorii caudale, deci lungimea fără coadă) la toate exemplarele capturate. Scopul este de a
facilita monitorizarea ponderii speciei din capturi, precum și urmărirea raportului dintre juvenili și
adulți (un indicator al succesului reproductiv al speciei).
În scopul estimărilor efectivelor, se recomandă înregistrarea cu ajutorul GPS-ului a distanței
efectiv pescuite, precum și estimarea razei de atracție al anodului. Astfel se poate calcula suprafața
pescuită (lungime track X raza de acțiune al anodului). În baza suprafeței pescuite și a numărului de
indivizi capturați se poate calcula densitatea speciei.
Se recomandă utilizarea următoarei fișe de monitorizare pentru pești
Fișa de monitorizare faună piscicolă
Observator __________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
Latitudine ____,______________ Longitudine ____,______________
Nr. punct GPS înregistrat____________________, Lungime track pescuit (m)_______________
Temperatura apei ____________℃, Conductivitatea apei _________μS/m
Specia
Lungime standard (mm)
Nr. ex.

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune Cod impact
Descriere impact

Intensitate (R/M/S)

Măsuri de management propuse:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Observații ........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care ați realizat observația
(observarea va începe la o oră standard a zilei).
Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
Premergător demarării pescuitului științific se va înregistra și se va salva punctul de pornirea al
investigației în cazul fiecăruit transect investigat. Recomandăm notarea pe fișă a Nr. punct GPS
înregistrat, în scopul identificării mai exacte a locației, precum și utilizarea eventuală a datelor
georeferențiale în baze de date. Cu ocazia înregistrării punctului, se va porni și înregistrarea
trackului, care va înregistra mișcarea bărcii pe parcursul pescuitului științific. În momentul
finalizării pescuitului se va opri înregistrarea și se va salva trackul. Recomandăm notarea pe fișă a
lungimii trackului (m).
Specia: notați speciile capturate și numărul de indivizi, cu lungimile standard individual măsurate.
Temperatura și conductivitatea apei sunt parametrii minimi de comparație între diferitele
campanii de monitorizare privind condițiile de pescuit științific
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 38 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
de monitorizare

Pagina 308

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

4.
5.

6.
7.

Aprilie – Octombrie.
Două campanii de monitorizare/an, respectiv o campanie de primăvarăvară timpurie și o camapanie de toamnă
5 persoane

20
-

Agregat de pescuit științific (min, 10 kW);
Barcă cu motor;
Autoturism + combustibil;
Peridoc transport barcă;
Vase pentru captură;
Mincioage;
Ihtiometru;
Sonar;
Veste de salvare;
hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinator;
echipament corespunzător de teren.
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7.15. SPECIA 1157 – GYMNOCEPHALUS SCHRAETZER
Tabel 39 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Gymnocephalus schraetzer (Linnaeus, 1758)
științifică a speciei
2.
Denumirea
Răspăr, șpârliu, bălos, firizar.
populară a speciei
3.
Descrierea generală Răspărul prezintă corp alungit, fusiform, uşor comprimat lateral şi de
a speciei
talie mică, exemplarele obişnuite având o talie de 14 – 18 cm, maxim
30 cm, conform datelor publicate de Oțel în lucrarea din 2007. Capul
mare cu bot alungit este prevăzut cu o gură mică, terminală,
protractilă. Exoscheletul format din solzi mici ctenoizi; plăcile
operculare sunt prevăzute cu ţepi. Pe linia medio – dorsală sunt
întâlnite două înotătoare dorsale unite; înotătoarele ventrale sunt
rotunjite şi au poziţie toracală.
Coloritul - partea dorsală a corpului, respectiv flancurile expun o
culoare galbenă (asemănător lamâii) pe fondul căreia sunt vizibile 3
dungi/benzi subţiri/înguste negre-albăstrui dispuse longitudinal.
Prima dungă/bandă este dispusă în vecinătatea liniei medio dorsale, a
2-a la nivelul extremităţii superioare a ochiului (suprapusă în parte cu
linia laterală), iar a 3-a este dispusă la nivelul jumătăţii inferioare a
ochiului; dungile/benzile sunt întrerupte. Prima înotătoare dorsală,
prezintă 3 şiruri de pete negre, iar a 2-a înotătoare dorsală, respectiv
celelalte înotătoare sunt incolore. Partea ventrală a corpului este
argintie/albă. În cadrul acestei specii dimorfismul sexual este absent.
4.
Perioade importante Aprilie - Octombrie.
pentru monitorizare
5.
Cerințe de habitat
Preferă ecosistemele acvatice reofile (ajunge până în zona colinară) şi
ocazional ecosistemele acvatice stagnofile, respectiv salmastre cu
substrat tare (nisipos, pietros sau argilos).
6.
Populația la nivelul Clasa 5: interval 5.000 – 10.000 i
ariei naturale
protejate
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7.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

8.
9.

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

10.

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin,
Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
9. http://www.fishbase.org
Indicatorul/
1. Prezența/absența speciei
Indicatorii de
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
monitorizare ce vor 3. Succesul reproductiv, prin raportul dintre juvenili și adulți
fi urmăriți
4. Impacturi
5. Măsuri propuse

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Metoda recomandată pentru monitorizarea elementelor de ihtiofaună este pescuitul științific
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prin electronarcoză reversibilă, metodă standardizată (SR EN 14011/2003).
Având în vedere condițiile de habitat din sit, precum și biologia speciei se recomandă cu
precădere pe Dunăre, dar și în alte corpuri de apă din sit, unde adânicmea apei depășește 1- 1.3 m,
utilizarea pescuitului științific din barcă în zona litorală, cu agregat de mare capacitate (minim 10
kW) și/sau prin metoda traulului electric. În ape de adâncimi de până 1 -1.3 m se recomandă și/sau
utilizarea pescuitului științific cu anodul purtat prin apă (wading).
Metoda fiind pe cât se poate o metoda neselectivă la specii și dimensiuni, se recomandă
determinarea până la nivel de specie și măsurarea lungimii standard (de la vârful botului până la
baza înotătorii caudale, deci lungimea fără coadă) la toate exemplarele capturate. Scopul este de a
facilita monitorizarea ponderii speciei din capturi, precum și urmărirea raportului dintre juvenili și
adulți (un indicator al succesului reproductiv al speciei).
În scopul estimărilor efectivelor, se recomandă înregistrarea cu ajutorul GPS-ului a distanței
efectiv pescuite, precum și estimarea razei de atracție al anodului. Astfel se poate calcula suprafața
pescuită (lungime track X raza de acțiune al anodului). În baza suprafeței pescuite și a numărului de
indivizi capturați se poate calcula densitatea speciei.
Se recomandă utilizarea următoarei fișe de monitorizare pentru pești
Fișa de monitorizare faună piscicolă
Observator __________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
Latitudine ____,______________ Longitudine ____,______________
Nr. punct GPS înregistrat____________________, Lungime track pescuit (m)_______________
Temperatura apei ____________℃, Conductivitatea apei _________μS/m
Specia
Lungime standard (mm)
Nr. ex.

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune Cod impact
Descriere impact

Intensitate (R/M/S)

Măsuri de management propuse:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Observații ........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care ați realizat observația
(observarea va începe la o oră standard a zilei).
Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
Premergător demarării pescuitului științific se va înregistra și se va salva punctul de pornirea al
investigației în cazul fiecăruit transect investigat. Recomandăm notarea pe fișă a Nr. punct GPS
înregistrat, în scopul identificării mai exacte a locației, precum și utilizarea eventuală a datelor
georeferențiale în baze de date. Cu ocazia înregistrării punctului, se va porni și înregistrarea
trackului, care va înregistra mișcarea bărcii pe parcursul pescuitului științific. În momentul
finalizării pescuitului se va opri înregistrarea și se va salva trackul. Recomandăm notarea pe fișă a
lungimii trackului (m).
Specia: notați speciile capturate și numărul de indivizi, cu lungimile standard individual măsurate.
Temperatura și conductivitatea apei sunt parametrii minimi de comparație între diferitele
campanii de monitorizare privind condițiile de pescuit științific
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 40 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
de monitorizare
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

4.
5.

6.
7.

Aprilie – Octombrie.
Două campanii de monitorizare/an, respectiv o campanie de primăvarăvară timpurie și o camapanie de toamnă
5 persoane

20
-

Agregat de pescuit științific (min, 10 kW);
Barcă cu motor;
Autoturism + combustibil;
Peridoc transport barcă;
Vase pentru captură;
Mincioage;
Ihtiometru;
Sonar;
Veste de salvare;
hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinator;
echipament corespunzător de teren.
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7.16. SPECIA 1145 – MISGURNUS FOSSILIS
Tabel 41 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
științifică a speciei
2.
Denumirea
Ţipar, chişcar, chişcar roşu, cicar, cic, cec, vârlan, vârlar
populară a speciei
3.
Descrierea generală Corpul este alungit, relativ cilindric, profilul dorsal şi cel ventral
a speciei
aproape orizontale, comprimat lateral spre coadă şi acoperit cu solzi
foarte mici, fără a prezenta o linie laterală evidentă. Gura este mică,
inferioară, prevăzută cu 10 mustăţi dintre care 4 la vârful botului (pe
maxila superioară), două mai lungi la colţurile gurii şi 4 pe
mandibulă. Înotătoare mici şi oarecum rotunjite. Dorsala se află
deasupra ventralei, începutul ei este aproape la jumătatea distanţei
dintre ceafă şi baza caudalei. Anala are baza scurtă, se prinde în urma
verticalei posterioare a dorsalei. Caudala este mică, rotunjită şi
formată din 16-18 radii principale. Ventrala nu ajunge până la
orificiul anal.
Culoarea este galbenă, spatele brun, abdomenul bate în galbenportocaliu. Pe spate se află numeroase pete verzui-negricioase, pe
mijlocul flancurilor, de la ochi şi până la baza caudalei, se întinde o
dungă lată, întunecată. Sub această dungă şi deasupra ei, sunt
numeroase puncte şi pete, unele dintre ele contopindu-se şi formând
alte două dungi, longitudinale, mai înguste şi incomplete. Ochii sunt
galbeni aurii. Toate înotătoarele gălbui-fumurii, caudala şi dorsala
prezintă pe ele puncte întunecate. Talia până la 20-25 cm, rareori
atinge 32 cm.
Țiparul se întâlnește în aproape toate bălţile, în lacuri și iazuri, până
în zona colinară, mai rar în râurile de şes lent curgătoare. În râuri este
localizat în porţiunile mâloase şi braţele laterale, unde găseşte fund
mâlos şi vegetaţie. Având posibilitatea respiraţiei aeriene
(intestinale), rezistă la lipsa de oxigen din apă, în caz de secare a
bălţilor, el se îngroapă în nămol şi supravieţuieşte chiar unor secări
temporare a bălţilor. Este sensibil la schimbările de presiune
atmosferică, înaintea furtunilor urcă la suprafața apei. Primăvara, în
perioada de reproducere, nu întreprinde migraţii propriu-zise, dar este
mult mai mobil decât în restul anului. Reproducerea durează din
martie până în iunie, cînd femelele depun icrele pe vegetaţia acvatică,
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

cca. 100 000-150 000. Încubația durează 7-8 zile, la 15oC.
Perioade importante Aprilie - Octombrie.
pentru monitorizare
Cerințe de habitat
Este specie dulcicolă, bentică stagnofilă, preferând bălţi, lacuri sau
râuri de şes cu curent lent şi fund mâlos, cu vegetaţie. Hrana constă
din detritus organic, vegetaţie acvatică, viermi, crustacee, larve de
insecte, moluşte.
Populația la nivelul prezenţă certă
ariei naturale
protejate
Distribuția speciei
[harta distribuției]

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin,
Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
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10.

9. http://www.fishbase.org
Indicatorul/
1. Prezența/absența speciei
Indicatorii de
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
monitorizare ce vor 3. Succesul reproductiv, prin raportul dintre juvenili și adulți
fi urmăriți
4. Impacturi
5. Măsuri propuse

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Metoda recomandată pentru monitorizarea elementelor de ihtiofaună este pescuitul științific
prin electronarcoză reversibilă, metodă standardizată (SR EN 14011/2003).
Având în vedere condițiile de habitat din sit, precum și biologia speciei se recomandă
utilizarea pescuitului științific cu anodul purtat prin apă (wading). Prin această metodă se vizează
captura speciilor, care trăiesc în alte corpuri de apă de sit decât Dunărea și unde adâncimea apei nu
depășește 1 – 1.3 m.
Se recomandă determinarea până la nivel de specie și măsurarea lungimii standard (de la
vârful botului până la baza înotătorii caudale, deci lungimea fără coadă) la toate exemplarele
capturate. Scopul este de a facilita monitorizarea ponderii speciei din capturi, precum și urmărirea
raportului dintre juvenili și adulți (un indicator al succesului reproductiv al speciei).
În scopul estimărilor efectivelor, se recomandă înregistrarea cu ajutorul GPS-ului a distanței
efectiv pescuite, precum și estimarea razei de atracție al anodului. Astfel se poate calcula suprafața
pescuită (lungime track X raza de acțiune al anodului). În baza suprafeței pescuite și a numărului de
indivizi capturați se poate calcula densitatea speciei.
Se recomandă utilizarea următoarei fișe de monitorizare pentru pești
Fișa de monitorizare faună piscicolă
Observator __________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
Latitudine ____,______________ Longitudine ____,______________
Nr. punct GPS înregistrat____________________, Lungime track pescuit (m)_______________
Temperatura apei ____________℃, Conductivitatea apei _________μS/m
Specia
Lungime standard (mm)
Nr. ex.

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune Cod impact
Descriere impact

Intensitate (R/M/S)
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Măsuri de management propuse:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Observații ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care ați realizat observația
(observarea va începe la o oră standard a zilei).
Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
Premergător demarării pescuitului științific se va înregistra și se va salva punctul de pornirea al
investigației în cazul fiecăruit transect investigat. Recomandăm notarea pe fișă a Nr. punct GPS
înregistrat, în scopul identificării mai exacte a locației, precum și utilizarea eventuală a datelor
georeferențiale în baze de date. Cu ocazia înregistrării punctului, se va porni și înregistrarea
trackului, care va înregistra mișcarea bărcii pe parcursul pescuitului științific. În momentul
finalizării pescuitului se va opri înregistrarea și se va salva trackul. Recomandăm notarea pe fișă a
lungimii trackului (m).
Specia: notați speciile capturate și numărul de indivizi, cu lungimile standard individual măsurate.
Temperatura și conductivitatea apei sunt parametrii minimi de comparație între diferitele
campanii de monitorizare privind condițiile de pescuit științific
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 42 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

de monitorizare
Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

Aprilie – Octombrie.
Două campanii de monitorizare/an, respectiv o campanie de primăvarăvară timpurie și o camapanie de toamnă
5 persoane

20
-

Agregat de pescuit științific (min, 10 kW) ;
Barcă cu motor;
Autoturism + combustibil;
Peridoc transport barcă;
Vase pentru captură;
Mincioage;
Ihtiometru;
Sonar;
Veste de salvare;
hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinator;
echipament corespunzător de teren.
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7.17. SPECIA 2522 – PELECUS CULTRATUS
Tabel 43 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
științifică a speciei
2.
Denumirea
Sabiţă, saghiţă, săbioară, săbicioară, săbâiţă, saghi
populară a speciei
3.
Descrierea generală Talia până la 25-35 cm, rareori atinge 50 cm.
a speciei
D II-III (6) 7, A II-III (24) 25-28 (29), L. lat. (90-) 93 12-15/3-5
110 (115), D.far. 2,5-5,2, sp.br. 18-23, vert. 50-52
Capul scurt, se cuprinde de 4,4-5 ori în lungimea corpului. Gura
este mică, superioară; buzele sunt înguste şi subţiri, cărnoase
numai la capete. Falca inferioară puternic proeminentă, se urcă în
sus, aproape vertical. Corpul alungit, cu spatele aproape drept, iar
abdomenul arcuit, în formă de muchie de sabie, de unde i se trage
şi numele. Înălţimea maximă a corpului se cuprinde în lungimea
acestuia (fără caudală), de 4,2-5,0 ori. Solzii sunt cicloizi, foarte
subţiri şi foarte caduci. Înotătoarele pectorale foarte lungi,
cuprinzându-se de 3,0-3,7 ori în lungimea corpului şi ascuţite
ajungând până la baza ventralei. Dorsala este mică, poziţionată
dincolo de începutul analei. Caudala cu lobii inegali. Spatele este
albastru ca oţelul călit sau cenuşiu-verzui cu reflexe metalice;
laturile şi abdomenul albe-argintii, bătând câteodată foarte uşor în
roşu-trandafiriu. Dorsala şi caudala cenuşii, celelalte înotătoare
cenuşii-gălbui cu reflexe roşcate. Irisul argintiu sau cu luciuri
aurii.
Sabiţa este un pește pelagic, ce trăieşte în fluvii şi râuri de șes, în
regiunile salmastre din faţa gurilor acestora. Comportamentul
sabiţei este unul activ, înotând între ape sau aproape de suprafaţă,
în bancuri, de obicei pe vârste. În râuri mici nu intră; în schimb se
găseşte în limanuri salmastre, în bălţi şi în jepşi. În bălţile de
inundaţie ale fluviilor pătrunde primăvara, iar pentru reproducere
se întoarce în fluviu. Reproducerea are loc în lunile aprilie-iunie,
începând la o temperatură de 12oC. O femelă depune în medie
33500 icre semipelagice, în ape puțin adânci. După 3-4 zile apar
larve nepigmentate ce măsoară 7 mm. Maturitatea sexuală, la 3-4
ani.
4.
Perioade importante Aprilie - Octombrie
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5.

6.

7.

8.
9.

pentru monitorizare
Cerințe de habitat

Populația la nivelul
ariei naturale
protejate
Distribuția speciei
[harta distribuției]

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

Specie dulcicolă reofil-stagnofilă, ocazional salmastricolă,
nectonică, preferă fluviile şi râurile de şes, cu un curs lent, precum
şi în multe lacuri interioare; frecvent în lacurile şi limanurile
litorale, precum şi în părţile îndulcite ale mărilor. Se hrăneşte cu:
plancton (mai ales tineretul), nevertebrate bentonice, insecte
aeriene şi peşti mici.
prezenţă certă

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții
de Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European
freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof,
Berlin, Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
9. http://www.fishbase.org
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10.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce vor
fi urmăriți

1. Prezența/absența speciei
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
3. Succesul reproductiv, prin raportul dintre juvenili și adulți
4. Impacturi
5. Măsuri propuse

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Pescuitul adulților se face cu setci compuse denumite și ave, în derivă. Până în prezent nu au
fost înregistrate rezultate cu pescuitul prin electronarcoză, deoarece specia înoată la distanță de mal,
unde apa depășește 1,5-2 m adâncime, iar echipamentele ce folosesc electronarcoza nu mai prezintă
eficiență.
Astfel, pentru pescuitul adulților echipa de lucru își poate ajusta tehnica folosind ave cu o
lungimie totală de 50-250 m și înălțime 1,5 – 3 m, compusă din secțiuni de 20-50 m, cu dimensiuni
ale ochiurilor diferite, de la 28 mm pînă la 40 mm. Tehnica presupune legarea unor plute pe
marginea superioară a avei și plumbi pe cea inferioară, astfel încât în momentul desfășurării ei dintro ambarcațiune să rămînă în poziție verticală la suprafața apei sau între ape și să se scurgă la viteza
curentului. Transectele de lucru vor avea o lungime de aprox. 400-1000 m. Prin prelevarea de solzi
din zona mediană a liniei laterale se poate afla și vărsta exemplarelor, dacă necesitățile impun acest
lucru. După identificarea speciei se trece la măsurarea indivizilor cu ajutorul unui ihtiometru cu
precizie de 1 mm. În prelucrarea datelor se pot face corelări între vărsta indivizilor și lungimea
acestora.
De asemenea, poate fi luat în considerare și utilizare pescuitului științific prin electronarcoză
reversibilă, din barcă în zona pelagică, cu traul electric setat între ape.
Se recomandă utilizarea următoarei fișe de monitorizare pentru pești
Fișa de monitorizare faună piscicolă
Observator __________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
Latitudine ____,______________ Longitudine ____,______________
Nr. punct GPS înregistrat____________________, Lungime track pescuit (m)_______________
Temperatura apei ____________℃, Conductivitatea apei _________μS/m
Specia
Lungime standard (mm)
Nr. ex.

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune Cod impact
Descriere impact

Intensitate (R/M/S)
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Măsuri de management propuse:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Observații ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care ați realizat observația
(observarea va începe la o oră standard a zilei).
Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
Premergător demarării pescuitului științific se va înregistra și se va salva punctul de pornirea al
investigației în cazul fiecăruit transect investigat. Recomandăm notarea pe fișă a Nr. punct GPS
înregistrat, în scopul identificării mai exacte a locației, precum și utilizarea eventuală a datelor
georeferențiale în baze de date. Cu ocazia înregistrării punctului, se va porni și înregistrarea
trackului, care va înregistra mișcarea bărcii pe parcursul pescuitului științific. În momentul
finalizării pescuitului se va opri înregistrarea și se va salva trackul. Recomandăm notarea pe fișă a
lungimii trackului (m).
Specia: notați speciile capturate și numărul de indivizi, cu lungimile standard individual măsurate.
Temperatura și conductivitatea apei sunt parametrii minimi de comparație între diferitele
campanii de monitorizare privind condițiile de pescuit științific
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 44 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

de monitorizare
Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

Aprilie – Octombrie.
Două campanii de monitorizare/an, respectiv o campanie de primăvarăvară timpurie și o camapanie de toamnă
5 persoane

20
-

Agregat de pescuit științific (min, 10 kW);
Ave;
Barcă cu motor;
Autoturism + combustibil;
Peridoc transport barcă
Vase pentru captură;
Mincioage;
Ihtiometru;
Sonar;
Veste de salvare;
hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinator;
echipament corespunzător de teren.
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7.18. SPECIA 1134 – RHODEUS SERICEUS AMARUS
Tabel 45 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782)
științifică a speciei
2.

Denumirea
populară a speciei

3.

Descrierea generală
a speciei

4.

Perioade
importante pentru
monitorizare
Cerințe de habitat

5.

boarță, belghiţă, beltiţă, beschiţă, blehariţă, boarchiţă, borţ, burticuţă,
borţică, burtă verde, cărășoaică, chisoagă, chizdorungă, chitic lat,
chizdurcă, halan, lătana, mioarţă, ocheană-săracă sau pește-sărac,
preuteasă, proscheraş, proschiraș rânchiţă, roşioară, sfei.
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.
Coloritul - 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.
Dimorfismul sexual este foarte evident, se manifestă pe tot cursul
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.
Aprilie - Octombrie.

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
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6.

7.

8.
9.

Populația la nivelul
ariei naturale
protejate
Distribuția speciei
[harta distribuției]

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

hrănește cu alge filamentoase și unicelulare, resturi de plante
superioare și detritus; întâmplător îngerează și organisme animale.
Răspândirea sa este legată de prezenţa lamelibranhiatelor.
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.
Clasa 8 interval 50.000-100.000 i

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin,
Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
9. http://www.fishbase.org
Pagina 326

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

10.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce vor
fi urmăriți

1. Prezența/absența speciei
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
3. Succesul reproductiv, prin raportul dintre juvenili și adulți
4. Impacturi
5. Măsuri propuse

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Metoda recomandată pentru monitorizarea elementelor de ihtiofaună este pescuitul științific
prin electronarcoză reversibilă, metodă standardizată (SR EN 14011/2003).
Având în vedere condițiile de habitat din sit, precum și biologia speciei se recomandă cu
precădere pe Dunăre, dar și în alte corpuri de apă din sit, unde adânicmea apei depășește 1- 1.3 m,
utilizarea pescuitului științific din barcă în zona litorală, cu agregat de mare capacitate (minim 10
kW). În ape de adâncimi de până 1 -1.3 m se recomandă și/sau utilizarea pescuitului științific cu
anodul purtat prin apă (wading).
Metoda fiind pe cât se poate o metoda neselectivă la specii și dimensiuni, se recomandă
determinarea până la nivel de specie și măsurarea lungimii standard (de la vârful botului până la
baza înotătorii caudale, deci lungimea fără coadă) la toate exemplarele capturate. Scopul este de a
facilita monitorizarea ponderii speciei din capturi, precum și urmărirea raportului dintre juvenili și
adulți (un indicator al succesului reproductiv al speciei).
În scopul estimărilor efectivelor, se recomandă înregistrarea cu ajutorul GPS-ului a distanței
efectiv pescuite, precum și estimarea razei de atracție al anodului. Astfel se poate calcula suprafața
pescuită (lungime track X raza de acțiune al anodului). În baza suprafeței pescuite și a numărului de
indivizi capturați se poate calcula densitatea speciei.
Se recomandă utilizarea următoarei fișe de monitorizare pentru pești
Fișa de monitorizare faună piscicolă
Observator __________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
Latitudine ____,______________ Longitudine ____,______________
Nr. punct GPS înregistrat____________________, Lungime track pescuit (m)_______________
Temperatura apei ____________℃, Conductivitatea apei _________μS/m
Specia
Lungime standard (mm)
Nr. ex.

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune Cod impact
Descriere impact

Intensitate (R/M/S)
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Măsuri de management propuse:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Observații ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care ați realizat observația
(observarea va începe la o oră standard a zilei).
Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
Premergător demarării pescuitului științific se va înregistra și se va salva punctul de pornirea al
investigației în cazul fiecăruit transect investigat. Recomandăm notarea pe fișă a Nr. punct GPS
înregistrat, în scopul identificării mai exacte a locației, precum și utilizarea eventuală a datelor
georeferențiale în baze de date. Cu ocazia înregistrării punctului, se va porni și înregistrarea
trackului, care va înregistra mișcarea bărcii pe parcursul pescuitului științific. În momentul
finalizării pescuitului se va opri înregistrarea și se va salva trackul. Recomandăm notarea pe fișă a
lungimii trackului (m).
Specia: notați speciile capturate și numărul de indivizi, cu lungimile standard individual măsurate.
Temperatura și conductivitatea apei sunt parametrii minimi de comparație între diferitele
campanii de monitorizare privind condițiile de pescuit științific
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 46 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

de monitorizare
Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

Aprilie – Octombrie.
Două campanii de monitorizare/an, respectiv o campanie de primăvarăvară timpurie și o camapanie de toamnă
5 persoane

20
-

Agregat de pescuit științific (min, 10 kW) ;
Barcă cu motor ;
Autoturism + combustibil;
Peridoc transport barcă;
Vase pentru captură;
Mincioage;
Ihtiometru;
Sonar;
Veste de salvare;
hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinator;
echipament corespunzător de teren.
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7.19. SPECIA 1146 – SABANEJEWIA AURATA
Tabel 47 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Sabanejewia aurata (Karaman, 1922)
științifică a
speciei
2.
Denumirea
câră, fâță, râmbiță
populară a speciei
3.
Descrierea
Este o specie de talie mică, de regulă cu o lungime totala de 8-10 cm.
generală a speciei Prezintă corp alungit, moderat comprimat lateral. Înălțimea maximă se
cuprinde de 5-6 ori în lungime fără coadă. Are spatele arcuit. În zona
pedunculul caudal, dorsal și în jumătatea posterioară, are o muchie
adipoasă tare, care în partea ventrală este slab vizibilă la bază. Are
solzii, mici,ce se acopera unii pe alții. Gura este inferioară și prezintă 3
perechi de mustăți. Ochii sunt mici, foarte apropiați de frunte. Prezintă
spini suborbitari. Privind coloritul fondul este de obicei alb-gălbui sau
auriu, pe care prezintă pete. De regulă prezintă un șir de pete late
dorsale, un șir de pete mici si un șir de pete largi pe flancuri.
Variabilitatea morfologică a speciei este deosebit de accentuată.
4.
Perioade
Aprilie - Octombrie.
importante pentru
monitorizare
5.
Cerințe de habitat Specia se intâlnește în râuri începând de la munte până la șes, pe
funduri pietroase-nisipoase. În caz de substrat nisipos cea mai mare
parte a timpului se îngroapă în nisip. Prezența specie pare a fi
condiționată mai mult de habitat, decât de altitudine.
6.
Populația la
Clasa 5: interval 5.000 – 10.000 i
nivelul ariei
naturale protejate
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7.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

8.
9.

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente
testate /
recunoscute surse

10.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce
vor fi urmăriți

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele R.P.R.,
Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
9. http://www.fishbase.org
1. Prezența/absența speciei
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
3. Succesul reproductiv, prin raportul dintre juvenili și adulți
4. Impacturi
5. Măsuri propuse

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Metoda recomandată pentru monitorizarea elementelor de ihtiofaună este pescuitul științific
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prin electronarcoză reversibilă, metodă standardizată (SR EN 14011/2003).
Având în vedere condițiile de habitat din sit, precum și biologia speciei se recomandă cu
precădere pe Dunăre, dar și în alte corpuri de apă din sit, unde adânicmea apei depășește 1- 1.3 m,
utilizarea pescuitului științific din barcă în zona litorală, cu agregat de mare capacitate (minim 10
kW) și/sau prin metoda traulului electric. În ape de adâncimi de până 1 -1.3 m se recomandă și/sau
utilizarea pescuitului științific cu anodul purtat prin apă (wading).
Metoda fiind pe cât se poate o metoda neselectivă la specii și dimensiuni, se recomandă
determinarea până la nivel de specie și măsurarea lungimii standard (de la vârful botului până la
baza înotătorii caudale, deci lungimea fără coadă) la toate exemplarele capturate. Scopul este de a
facilita monitorizarea ponderii speciei din capturi, precum și urmărirea raportului dintre juvenili și
adulți (un indicator al succesului reproductiv al speciei).
În scopul estimărilor efectivelor, se recomandă înregistrarea cu ajutorul GPS-ului a distanței
efectiv pescuite, precum și estimarea razei de atracție al anodului. Astfel se poate calcula suprafața
pescuită (lungime track X raza de acțiune al anodului). În baza suprafeței pescuite și a numărului de
indivizi capturați se poate calcula densitatea speciei.
Se recomandă utilizarea următoarei fișe de monitorizare pentru pești
Fișa de monitorizare faună piscicolă
Observator __________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
Latitudine ____,______________ Longitudine ____,______________
Nr. punct GPS înregistrat____________________, Lungime track pescuit (m)_______________
Temperatura apei ____________℃, Conductivitatea apei _________μS/m
Specia
Lungime standard (mm)
Nr. ex.

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune Cod impact
Descriere impact

Intensitate (R/M/S)

Măsuri de management propuse:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Observații ........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care ați realizat observația
(observarea va începe la o oră standard a zilei).
Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
Premergător demarării pescuitului științific se va înregistra și se va salva punctul de pornirea al
investigației în cazul fiecăruit transect investigat. Recomandăm notarea pe fișă a Nr. punct GPS
înregistrat, în scopul identificării mai exacte a locației, precum și utilizarea eventuală a datelor
georeferențiale în baze de date. Cu ocazia înregistrării punctului, se va porni și înregistrarea
trackului, care va înregistra mișcarea bărcii pe parcursul pescuitului științific. În momentul
finalizării pescuitului se va opri înregistrarea și se va salva trackul. Recomandăm notarea pe fișă a
lungimii trackului (m).
Specia: notați speciile capturate și numărul de indivizi, cu lungimile standard individual măsurate.
Temperatura și conductivitatea apei sunt parametrii minimi de comparație între diferitele
campanii de monitorizare privind condițiile de pescuit științific
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 48 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
de monitorizare
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

4.
5.

6.
7.

Aprilie – Octombrie.
Două campanii de monitorizare/an, respectiv o campanie de primăvarăvară timpurie și o camapanie de toamnă
5 persoane

20
-

Agregat de pescuit științific (min, 10 kW) ;
Barcă cu motor;
Autoturism + combustibil;
Peridoc transport barcă;
Vase pentru captură;
Mincioage;
Ihtiometru;
Sonar;
Veste de salvare
hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinator;
echipament corespunzător de teren.
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7.20. SPECIA 1160 – ZINGEL STREBER
Tabel 49 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Zingel streber (Siebold, 1863)
științifică a speciei
2.
Denumirea
fusar, fus, pește de piatră, prundar
populară a speciei
3.
Descrierea generală În cadrul acestei specii dimorfismul sexual este slab spre absent.
a speciei
Posibilităţi de confuzie cu alte specii. Fusarul se poate confunda cu
pietrarul (Zingel zingel). Pietrarul se distinge de fusar prin faptul
că are pendunculul caudal mai scurt, iar benzile transversale sunt
mai slab delimitate, numărul acestora fiind variabil.
4.
Perioade importante Aprilie - Octombrie.
pentru monitorizare
5.
Cerințe de habitat
Preferă ecosistemele acvatice reofile din zona de deal, respectiv
şes şi care au un substrat format din pietriş, nisip sau argilă;
coabitează cu pietrarul. Specie bentonică, cu un regim de viaţă
preponderent nocturn, solitară (nu se grupează în cârduri) şi nu
întreprinde migraţii sezoniere; adesea se îngroapă în nisip.
6.
Populația la nivelul prezenţă certă
ariei naturale
protejate
7.
Distribuția speciei
[harta distribuției]

8.
9.

Fotografii
Sursele de

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
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10.

informații /
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
metodologii,
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
metode si/sau
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții
instrumente testate /
de Știință, Cluj-Napoca.
recunoscute surse
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European
freshwater fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof,
Berlin, Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
9. http://www.fishbase.org
Indicatorul/
1. Prezența/absența speciei
Indicatorii de
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
monitorizare ce vor 3. Succesul reproductiv, prin raportul dintre juvenili și adulți
fi urmăriți
4. Impacturi
5. Măsuri propuse

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Metoda recomandată pentru monitorizarea elementelor de ihtiofaună este pescuitul științific
prin electronarcoză reversibilă, metodă standardizată (SR EN 14011/2003).
Având în vedere condițiile de habitat din sit, precum și biologia speciei se recomandă cu
precădere pe Dunăre, dar și în alte corpuri de apă din sit, unde adânicmea apei depășește 1- 1.3 m,
utilizarea pescuitului științific din barcă în zona litorală, cu agregat de mare capacitate (minim 10
kW) și/sau prin metoda traulului electric. În ape de adâncimi de până 1 -1.3 m se recomandă și/sau
utilizarea pescuitului științific cu anodul purtat prin apă (wading).
Metoda fiind pe cât se poate o metoda neselectivă la specii și dimensiuni, se recomandă
determinarea până la nivel de specie și măsurarea lungimii standard (de la vârful botului până la
baza înotătorii caudale, deci lungimea fără coadă) la toate exemplarele capturate. Scopul este de a
facilita monitorizarea ponderii speciei din capturi, precum și urmărirea raportului dintre juvenili și
adulți (un indicator al succesului reproductiv al speciei).
În scopul estimărilor efectivelor, se recomandă înregistrarea cu ajutorul GPS-ului a distanței
efectiv pescuite, precum și estimarea razei de atracție al anodului. Astfel se poate calcula suprafața
pescuită (lungime track X raza de acțiune al anodului). În baza suprafeței pescuite și a numărului de
indivizi capturați se poate calcula densitatea speciei.
Se recomandă utilizarea următoarei fișe de monitorizare pentru pești
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Fișa de monitorizare faună piscicolă
Observator __________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
Latitudine ____,______________ Longitudine ____,______________
Nr. punct GPS înregistrat____________________, Lungime track pescuit (m)_______________
Temperatura apei ____________℃, Conductivitatea apei _________μS/m
Specia
Lungime standard (mm)
Nr. ex.

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune Cod impact
Descriere impact

Intensitate (R/M/S)

Măsuri de management propuse:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Observații ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care ați realizat observația
(observarea va începe la o oră standard a zilei).
Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
Premergător demarării pescuitului științific se va înregistra și se va salva punctul de pornirea al
investigației în cazul fiecăruit transect investigat. Recomandăm notarea pe fișă a Nr. punct GPS
înregistrat, în scopul identificării mai exacte a locației, precum și utilizarea eventuală a datelor
georeferențiale în baze de date. Cu ocazia înregistrării punctului, se va porni și înregistrarea
trackului, care va înregistra mișcarea bărcii pe parcursul pescuitului științific. În momentul
finalizării pescuitului se va opri înregistrarea și se va salva trackul. Recomandăm notarea pe fișă a
lungimii trackului (m).
Specia: notați speciile capturate și numărul de indivizi, cu lungimile standard individual măsurate.
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Temperatura și conductivitatea apei sunt parametrii minimi de comparație între diferitele
campanii de monitorizare privind condițiile de pescuit științific
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 50 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
de monitorizare
2. Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.
4.
5.

6.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare

Aprilie – Octombrie.
Două campanii de monitorizare/an, respectiv o campanie de primăvarăvară timpurie și o camapanie de toamnă
5 persoane

20
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7.

Echipamentul
necesar

-

Agregat de pescuit științific (min, 10 kW) ;
Barcă cu motor;
Autoturism + combustibil;
Peridoc transport barcă;
Vase pentru captură;
Mincioage;
Ihtiometru;
Sonar;
Veste de salvare;
hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinator;
echipament corespunzător de teren.

7.21. SPECIA 1159 – ZINGEL ZINGEL
Tabel 51 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Zingel zingel (Linnaeus, 1766)
științifică a speciei
2.
Denumirea
Fusar mare sau pietrar
populară a speciei
3.
Descrierea generală Corpul este alungit, fusiform, aproape circular în secțiune. Înălțimea
a speciei
maximă reprezintă 13-20% din lungimea corpului, iar grosimea 82100% din înălțime. Capul este relativ mare, uşor comprimat dorsoventral, botul potrivit de lung, rotunjit în partea anterioară. Gura
inferioară este mare şi semilunară. Pedunculul caudal este gros și slab
comprimat lateral. Lungimea lui reprezintă 25-30% din lungimea
corpului, iar înălțimea 4,9-6,3%. Corpul este acoperit în totalitate de
solzi mici ctenoizi. Prezintă două înotătoare dorsale uşor îndepărtate,
cu bazele relativ lungi. Prima dorsală este constituită numai din radii
simple (13-15), spinoase, iar cea de-a doua prezintă doar două radii
simple, urmate exclusiv de radii ramificate (18-21), moi. Culoarea pe
partea dorsală a corpului este brună-cenuşie, cu benzi sau pete
întunecate, şterse şi slab demarcate. Abdomenul este de culoare albgălbuie. În mod obișnuit poate ajunge la dimensiunea de 30-35 cm,
cu un maxim cunoscut de 48 cm.
4.
Perioade importante Aprilie - Octombrie.
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5.

6.

7.

8.
9.

pentru monitorizare
Cerințe de habitat

Populația la nivelul
ariei naturale
protejate
Distribuția speciei
[harta distribuției]

Fotografii
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

Pietrarul este o specie dulcicolă, reofilă, populând cursul principal
al unor râuri mari, unde găseşte substrat tare, nisipos sau pietros.
Preferă zonele cu apă adâncă, limpede şi curent puternic. Pietrarul
este bentonic, fiind găsit de obicei printre pietre. Acesta se hrănește în
special noaptea cu diverse nevertebrate acvatice şi peşti mărunţi.
prezenţă certă

1. Bănărescu P., 1964 - Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R. XIII.
Editura Acad. R.P.R. Bucureşti.
2. Bănățean-Dunea I. et al. 2015 - Ghid sintetic de monitorizare a
speciilor comunitare de pești din România, Editura Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca.
3. Bușniță T., Alexandrescu I. 1963 - Atlasul peștilor din apele
R.P.R., Editura Științifică.
4. Kottelat M., Freyhof J. 2007 - Handbook of European freshwater
fishes. Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin,
Germany.
5. Oțel V., 2007. Atlasul peștilor din Rezervația Biosferei Delta
Dunării. Tulcea
6. www.iucnredlist.org
7. http://bd.eionet.europa.eu
8. http://www.ittiofauna.org
9. http://www.fishbase.org
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10.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce vor
fi urmăriți

1. Prezența/absența speciei
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
3. Succesul reproductiv, prin raportul dintre juvenili și adulți
4. Impacturi
5. Măsuri propuse

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Metoda recomandată pentru monitorizarea elementelor de ihtiofaună este pescuitul științific
prin electronarcoză reversibilă, metodă standardizată (SR EN 14011/2003).
Având în vedere condițiile de habitat din sit, precum și biologia speciei se recomandă cu
precădere pe Dunăre, dar și în alte corpuri de apă din sit, unde adânicmea apei depășește 1- 1.3 m,
utilizarea pescuitului științific din barcă în zona litorală, cu agregat de mare capacitate (minim 10
kW) și/sau prin metoda traulului electric. În ape de adâncimi de până 1 -1.3 m se recomandă și/sau
utilizarea pescuitului științific cu anodul purtat prin apă (wading).
Metoda fiind pe cât se poate o metoda neselectivă la specii și dimensiuni, se recomandă
determinarea până la nivel de specie și măsurarea lungimii standard (de la vârful botului până la
baza înotătorii caudale, deci lungimea fără coadă) la toate exemplarele capturate. Scopul este de a
facilita monitorizarea ponderii speciei din capturi, precum și urmărirea raportului dintre juvenili și
adulți (un indicator al succesului reproductiv al speciei).
În scopul estimărilor efectivelor, se recomandă înregistrarea cu ajutorul GPS-ului a distanței
efectiv pescuite, precum și estimarea razei de atracție al anodului. Astfel se poate calcula suprafața
pescuită (lungime track X raza de acțiune al anodului). În baza suprafeței pescuite și a numărului de
indivizi capturați se poate calcula densitatea speciei.
Se recomandă utilizarea următoarei fișe de monitorizare pentru pești
Fișa de monitorizare faună piscicolă
Observator __________________ Dată ___________ Oră început ___:___ Oră sfârșit ___:___
Latitudine ____,______________ Longitudine ____,______________
Nr. punct GPS înregistrat____________________, Lungime track pescuit (m)_______________
Temperatura apei ____________℃, Conductivitatea apei _________μS/m
Specia
Lungime standard (mm)
Nr. ex.

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Tip presiune Cod impact
Descriere impact

Intensitate (R/M/S)
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Măsuri de management propuse:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Observații ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului, data, ora de început și de sfârșit la care ați realizat observația
(observarea va începe la o oră standard a zilei).
Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
Premergător demarării pescuitului științific se va înregistra și se va salva punctul de pornirea al
investigației în cazul fiecăruit transect investigat. Recomandăm notarea pe fișă a Nr. punct GPS
înregistrat, în scopul identificării mai exacte a locației, precum și utilizarea eventuală a datelor
georeferențiale în baze de date. Cu ocazia înregistrării punctului, se va porni și înregistrarea
trackului, care va înregistra mișcarea bărcii pe parcursul pescuitului științific. În momentul
finalizării pescuitului se va opri înregistrarea și se va salva trackul. Recomandăm notarea pe fișă a
lungimii trackului (m).
Specia: notați speciile capturate și numărul de indivizi, cu lungimile standard individual măsurate.
Temperatura și conductivitatea apei sunt parametrii minimi de comparație între diferitele
campanii de monitorizare privind condițiile de pescuit științific
Impacturi: notați tipul impactului (P - presiune actuală; A - amenințare viitoare), codul
impactului conform listei de activități din Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de
elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate, descrierea impactului și
intensitatea acestuia (R – ridicată; M – medie; S – scăzută).
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de management.
Aceste măsuri sunt elaborate în Planul de management.
Observații: introduceți în fișa de monitorizare orice observație accidentală, realizată în cursul
monitorizării, aceasta putându-se dovedi utilă pe viitor (specii de plante rare din afara transectului,
specii de faună, semnalări de distrugeri ale habitatului în afara transectului etc.).
Tabel 52 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

de monitorizare
Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

Aprilie – Octombrie.
Două campanii de monitorizare/an, respectiv o campanie de primăvarăvară timpurie și o camapanie de toamnă
5 persoane

20
-

Agregat de pescuit științific (min, 10 kW);
Barcă cu motor;
Autoturism + combustibil;
Peridoc transport barcă;
Vase pentru captură;
Mincioage;
Ihtiometru;
Sonar;
Veste de salvare;
hărţi cu localizarea actuală a habitatelor adecvate;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinator;
echipament corespunzător de teren.
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7.22. SPECIA 4064 – THEODOXUS TRANSVERSALIS
Tabel 53. - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Theodoxus transversalis (Pfeiffer, 1828)
științifică a speciei
2.
Denumirea
melcul acvatic dungat
populară a speciei
3.
Descrierea generală Cochilie mică, semielipsoidală, cu spiră foarte mică, cenuşie sau
a speciei
galben-cenuşie, pereţi groşi, cu trei (rar patru) benzi spirale întunecate,
evidente. Dimensiuni medii: cca. 6 mm înălțime și 8 mm lățime.
Apertura larg eliptică, opercul galben murdar până la roşcat cu margini
şi nucleu roşu sau ruginiu, dar există variații mari de colorație. O larg
răspândită eroare în literatura noastră a fost ignorarea caracterelor
taxonomice reprezentate de formaţiunile de pe opercul: Grossu
aminteşte în sistematica din 1986 de existenţa unei apofize. De fapt
sunt două formaţiuni, pe care, în tradiţia şcolii germane (Fechter şi
Falkner, 1990; Glöer, 2002, 2015), le vom numi "coastă" (cea mai
lungă) şi "apofiză" (cea scurtă). Ignorarea acestor caractere a condus,
fără îndoială, la multe erori de determinare a exemplarelor de
Theodoxus colectate din România. La T. transversalis apofiza este
foarte puternică şi învârtită în spirală (caracter distinctiv). Specia poate
fi confundată uşor cu alte specii ale genului, dacă se consideră numai
morfologia, culoarea şi bandaţia cochiliei. Se deosebeşte de alte specii
ale genului, astfel: la Theodoxus fluviatilis desenul de pe cochilie este
în formă de reţea şi ochiuri pe fundal deschis, operculul are numai
coastă (lipseşte apofiza); Theodoxus danubialis prezintă linii în zig-zag
transversale pe cochilie, iar pe operculul galben deschis apofiza este
mică, ca o plăcuţă dreaptă, amplasată într-o mică adâncitură (caracter
distinctiv şi pentru formele melanice, tipice pentru populaţiile din estul
Europei, care au creat multe confuzii în literatură şi colecţii). Apofiza
puternică şi spralată la T. transversalis este un caracter taxonomic mult
mai cert decât cele ale cochiliei, deoarece acestea pot fi uşor camuflate
prin coloraţie sau şterse prin mecanisme fizico-chimice.
Este o specie acvatică, dulcicolă, extrem de sensibilă la reducerea
oxigenului şi la schimbarea condiţiilor de calitate ale apei şi
sedimentelor. Chiar dacă melcii pot trăi și în zone cu substrat fin, vor
prefera acele habitate unde au și pietre sau substrat dur, deoarece
acestea ajută animalele în procesul de strivire mecanică a hranei (în
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4.

5.

6.

Perioade
importante pentru
monitorizare
Cerințe de habitat

Populația la nivelul
ariei naturale
protejate

mod special a diatomeelor). Deoarece T. transversalis trăiește frecvent
sub pietre, identificarea acestuia se face mai ales în perioade cu ape
scăzute, când cercetătorul poate ajunge direct la habitatul specific
(sfârșitul verii, începutul toamnei).
Sexe separate, ovipare, ouăle sunt depuse în capsule care conțin fiecare
câte 30-70 (după unele surse până la 150) de ouă, care sunt atașate de
substrat sau foarte frecvent pe cochiliile altor melci conspecifici. Din
aceste motive speciile genului nu se pot dispersa decât greu și
răspândirea, respectiv ocuparea de noi habitate, sau refacerea
populațiilor după perturbarea acestora, sunt dificile și se realizează
încet. Dintre ouăle incluse într-o capsulă, numai unul singur se va
dezvolta într-un juvenil supraviețuitor, celelalte servesc ca sursă de
hrană pentru acesta. Perioada de reproducere este primăvara-vara până
la începutul toamnei, perioada de incubație a ouălor cca. o lună (la
temperaturi mai scăzute perioada se poate dubla), pot trăi 2-3 ani.
(Iunie) Iulie - Septembrie

Este o specie reo-oxifilă, trăieşte în ape curgătoare, curate, mai rar în
lacuri, bălţi sau fluvii, pe substrat pietros, nisipos sau mâlos (frecvent
sub pietrele din albie), în zone cu viteză de curgere mai redusă, dar în
toate cazurile în ape bine oxigenate. Preferă zone cu substrat dur și se
întâlnește sub pietre sau alte materiale. Chiar dacă melcii pot trăi și în
zone cu substrat fin, vor prefera acele habitate unde au și pietre sau
substrat dur, deoarece acestea ajută animalele în procesul de strivire
mecanică a hranei (în mod special a diatomeelor). Deoarece T.
transversalis trăiește frecvent sub pietre, identificarea acestuia se face
mai ales în perioade cu ape scăzute, când cercetătorul poate ajunge
direct la habitatul specific (sfârșitul verii, începutul toamnei).
Specia este în curs de revenire și de recolonizare a ariei, respectiv a
Dunării, după ce a dispărut ca urmare a poluării industriale și a altor
activități din sec. XX. Are nevoie de zone cu curgere rapidă,
turbulentă și substrat dur, ceea ce în zona de referință sunt condiții
care apar numai în tronsoane cu maluri artificiale, chesoane sau
capturi de apă. De aceea, aici vom da o măsură mai puțin folosită, și
anume colonii de gastropode (de obicei aceasta nu se aplică), deci
”colonies” conform nomenclatorului unităților de măsură, și apreciem
că numărul de colonii variază între 2 (cert) și 10 (deci clasa 0 din
nomenclator, cu limite mai apropiate), corespunzând sectoarelor
Dunării cu condiții de tipul celor expuse mai sus. În interiorul
coloniei, în acest moment, este imposibil să apreciem numărul de
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exemplare, dar specia trăiește și există o mare probabilitate să crească
numeric și să se răspândească în viitor. Presupunem că în interiorul
coloniei numărul variază între 100 și 500 de indivizi (clasa 3), dar
aceasta este supusă analizei critice viitoare.
7.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

Poziția celor două stații pe Dunăre de unde s-a colectat cu draga
târâtoare (dragaj din barcă) specia Theodoxus transversalis
8.

Fotografii

Habitat specific: albia Dunării, aici modificată antropogen, în zona
chesonului de la Turnu Măgurele, specia de interes a fost identificată
în vara anului 2018, prin dragaje din barcă (foto Ioan Sîrbu)
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În planul secund (în fundal) se vede habitatul tipic pentru specia T.
transversalis în Dunăre (albie cu bolovani și substrat dur, de
proveniență antropogenă; se vede malul artificial în zona unei vechi
capturi de apă), iar în prim plan este ilustrată una dintre
metodele de colectare care a dat rezultate pozitive, septembrie 2018,
foto Ana-Maria Benedek-Sîrbu

9.

Sursele de
informații /
metodologii,

Exemplar de T. transversalis colectat viu în septembrie 2019 din
Dunăre, SCI Corabia -Turnu Măgurele - habitus, opercul
și detaliu, foto Ioan Sîrbu
1. Csányi, B., Szekeres, J., György, Á.I., Szalóky, Z., 2012.
Macrozoobenthon investigations along the lower Danube between
Călărași and Brăila, Romania. Acta Biologica Debrecina
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metode si/sau
instrumente testate / 2.
recunoscute surse
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Protection of the Danube ...
29. http://www.crayfish.ro/anexe/SpeciesFactSheetsFeb08.pdf
30. ***, 2007, Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal for a
first set of indicators to monitor progress in Europe. European
Environmental Agency, EEA, Technical Report 11/2007,
Copenhagen. http://www.eea.europa.eu/
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of natural habitats and of wild fauna and flora. 1-66.
33. IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species. Version
2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
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conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Indicatorul/
1. Prezența speciei (validare taxonomică)
Indicatorii de
2. Număr de colonii și poziția acestora
monitorizare ce vor 3. Densitatea și abundența coloniilor
fi urmăriți
4. Extinderea (dimensiunile) sectoarelor populate și cartarea
habitatelor specifice
5. Impactul antropic asupra speciei
6. Evaluarea stării de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Specia Theodoxus transversalis este, foarte probabil, relativ recent reapărută în zona de
interes, după ce Dunărea, și habitatele adăpostite de aceasta, au revenit la o stare ecologică mai
bună, după ce a fost supusă în a doua jumătate a secolului XX la un impact antropic complex și
puternic. Procesele de epurare naturală ale apei și ale sedimentelor sunt evidente și susținute de
numeroase dovezi fizico-chimice și biologice. Dintre cele din urmă amintim, ca argumente
incontestabile, identificarea unor specii necunoscute sau considerate ca fiind dispărute din sectorul
inferior al Dunării, cum este și specia de interes, alături de altele care vor fi face obiectul acestui
material în continuare. Faptul că specia de interes este foarte rară, reclamă modificarea unor metode
pentru a le face potrivite particularităților biologice, ecologice și sozologice ale taxonului în aria de
interes.
În primul rând recomandăm ca monitorizarea să se execute o dată la 2-3 ani, pentru a
deranja cât mai puțin procesul de colonizare a Dunării. Reamintim că specia provine din surse de pe
teritoriul Bulgariei, reprezentate de afluenți în care a supraviețuit anilor socialismului, respectiv a
degradării habitatelor și a poluării. Deoarece dovezile de care dispunem în prezent indică prezența
speciei numai în Dunăre, în scurte și rare sectoare, respectiv în apropierea unor chesoane sau capturi
vechi de apă, zone cu materiale artificiale pe mal și în albie (specia preferă bolovani și substrat tare,
precum și un curs accelerat și turbulent al apei), recomandăm cartarea tuturor acestor sectoare,
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potențial locuibile, precum și luarea de măsuri pentru menținerea lor. În fiecare dintre aceste
sectoare se vor efectua periodic investigații utilizând tehnica și metodologia consacrată, dar adaptată
la condițiile particulare menționate.
În ceea ce privește tehnica, vom prefera, după caz, draga târâtoare (pentru dragaje în Dunăre
și Olt utilizarea unei bărci este absolut esențială și de neînlocuit), probabil nu vom folosi
bentometru, nici filee, dar în viitor, dacă va crește densitatea speciei se poate lucra și cu drăgi
apucătoare (Bodengrefer) probabil de tip Petersen, sau derivate, cu manipulare de la distanță prin
coardă (cablu sau cordelină). Evident va fi utilizat și un echipament adecvat individual și auxiliar
pentru colectarea și conservarea probelor și altor informații esențiale (pensete și alte instrumente
speciale pentru manevrarea materialului biologic, alcool de analiză și/sau tehnic - niciodată formol
deoarece dizolvă sau afectează cochiliile chiar dacă este tamponat - tuburi și cutii de conservare de
diferite tipuri și dimensiuni, de exemplu Eppendorfer ș.a., GPS, aparat digital de fotografiat,
echipament de teren - cizme înalte etc. - balanțe electronice de teren etc.). Recomandăm antrenarea
celor care se vor ocupa de monitorizare în recunoașterea speciei (și a altora de interes conservativ
din acest grup), analiza și trierea probelor în teren fără a fi conservate, la scurt timp după colectare,
numărarea și cântărirea animalelor, măsurarea, fotografierea și eliberarea lor in situ.
Designul de eșantionare și metodele de monitorizare a speciei, respectiv de investigare a
habitatelor specifice, se referă la (M1) transect liniar activ diurn prin colectare manuala, (M2)
transect liniar activ diurn de colectare prin dragare și alte instrumente adecvate habitatelor și
(M3) colectarea de pe o suprafață stabilită. Vom completa cu ideea că metodele vor fi o
combinație de tip Analiza Multi-Habitate (AMH) în cadrul căreia toate categoriile și
subcategoriile de habitat și microhabitat vor fi investigate prin utilizarea tehnicii și a metodelor
adecvate, iar metodele de eșantionare vor fi o combinație între colectarea sistematică și cea
stratificat-randomizată. Studiul în teren se va face după principiul ”acoperirii funcționale”
(parcurgerea în zig-zag sau transect neliniar, eșantioane din toate habitatele, proporțional cu
disponibilitatea acestora, din toate ”straturile” respectiv părți relativ omogene din structura fiecărui
habitat, reflectând variabilitatea și heterogenitatea parametrilor mediului în spațiu, timp și sub
aspect funcțional). Acest principiu se va aplica și (dacă nu cumva cu preponderență) în cazul
Dunării, dar și a unor afluenți (Sâi de exemplu) în care există posibilitatea de colonizare în viitorul
apropiat. Prin AMH sunt acoperite toate combinațiile posibile de factori de habitat și variabile de
condiționare (predictive), iar modificările, respectiv heterogenitatea combinațiilor poate fi urmărită
pe bază de gradient. În mod corespunzător se vor alege ulterior și metodele statistice de analiză a
datelor, acestea referindu-se atât la analiza de gradient (metode de ordonare de exemplu) cât și la
analiza comparativă a structurii comunităților (metode de clasificare, inclusiv cele ierarhice etc.).
Perioadele de timp optime pentru studiul în teren: fiind vorba de un fluviu (Dunărea), respectiv de
râul Olt și de Sâi, recomandăm perioada a doua jumătate a lunii iunie -iulie - august - prima
jumătate a lunii septembrie, ca perioadă optimă, dar se pot realiza investigații în teren (în funcție de
precipitațiile și cotele Dunării din perioada respectivă) și în mai-iunie, respectiv în septembrieoctombrie.
Din fiecare tronson care corespunde sub aspectul condițiilor de habitat specifice (sectoare cu maluri
întărite cu stabilopozi, bolovani etc.), cu albie cu pietre, curs mai rapid și turbulent, recomandăm
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cca. 8-10 dragaje/habitat cunoscut sau locuibil, la diferite distanțe de mal, respectiv adâncimi
diferite, precum și colectări manuale în perioada anului cu cote minime ale apelor Dunării (minim
10 probe a câte 9 m2 din fiecare sector astfel definit). Recomandăm și investigații extensive din
tronsoane tipice pentru Dunăre din zona de interes, prin dragaj din zona de mal și până spre talveg
(utilizând drăgi târâtoare manevrate din barcă), precum și prin colectarea de probe de sedimente din
zona de mal (prin aruncarea drăgii sau utilizarea unui Bodengreifer), pentru a verifica dinamica
procesului de recolonizare a Dunării cu specia de interes, dar și cu alți taxoni.
Fișa de teren este în realitate este relativ rar folosită, specialiștii utilizând de obicei note sau
însemnări scrise în caietul de teren, fotografii și coordonate (track-uri și puncte) fixate cu ajutorul
GPS-ului. Dacă se consideră oportun, recomandăm utilizarea unei fișe adaptate, așa cum a fost
elaborată cea de mai jos.
Fișă de teren pentru Theodoxus transversalis - și alte nevertebrate acvatice (față)
Nr. crt. fișă
Data
Județ
Localitate
Denumire UAT
Descrierea succintă a
poziției stației de
colectare
Latitudine ( 0N)
Longitudine ( 0E)
Condiții meteo
Sistem și unitate
Modul de curgere al apei
în momentul eșantionării
(se marchează cu X)

Lucrări de amenajare a
albiei
Starea malului apei
(se marchează cu X)

Vegetație acvatică
Vegetație palustră
Tip eșantion
(se marchează cu X)

Cod stație
Numele apei
Toponim(e)
Tip habitat
Descriere
condiții de
habitat

WGS84, grade zecimale
0-apă stagnantă
1-foarte încet - oc. stagnantă
2-încet, perceptibil
3-medie, curgere laminară
4-medie, turbulentă
5-viteză mare, laminară
6-viteză mare, turbulentă
7-foarte rapid, turbulentă
Da = 1 / Nu = 0
1-natural, vegetație tipică
2-vegetație modificată
3-modificări medii, fizice
4-alterat, vegetație absentă
5-parțial artificial
6-artificial (betonat etc.)
1-prezentă/ 0-absentă
1-prezentă/ 0-absentă
calitativ (prezență/absență)
cantitativ

1-galeți, bolovani
2-pietriș
3-pietriș și nisip grosier
4-nisip tasat, granulație medie
5-nisip fin
6-nisip fin, cu detritus sau mâl
7-mâl (cu sau fără detritus)
Impact antropic 1-absent, aproape natural
apreciat în
2-redus, alterări fizice
momentul
3-mediu, fizic și chimic
eșantionării
4-evident, semnificativ
5-ridicat, habitate degradate
6-foarte ridicat, habitate distruse
și/sau grav poluate
Adâncimea
0 – 0,5 m
medie a apei
0,5 m - 1 m
(se marchează 1 m - 5 m
cu X)
peste 5 m
Metoda de
manuală
colectare
fileu limnologic sau sită
(se marchează dragă târâtoare - prin aruncare
cu X)
dragă târâtoare - din barcă
Material
Da = 1 / Nu = 0
colectat?
Necesită studiu Da = 1 / Nu = 0
de laborator?
Substrat
predominant
(se marchează
cu X)

Descriere design
eșantionare
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Valori și dimensiuni ale
probelor cantitative (după
caz)
Observații/
alte informații
Specii identificate în
teren

Observatori:
Fotografii (cod, nr.):

Fișă de teren pentru Theodoxus transversalis - și alte nevertebrate acvatice (Verso)
Date cu privire la indivizii identificați:

Categorie (Tip) P/A

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Cod P/A
Descriere P/A

Intensitate (R/M/S)
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Aprecierea stării și calității apei (text)
Aprecierea stării și calității sedimentelor (text)
Aprecierea stării malului (text)

Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Urmează marcarea cu ”x” a unor opțiuni redate în fișă, pentru substratul predominant,
modul de curgere al apei, impactul antropic ca o apreciere generală, prezența lucrărilor de
amenajare a albiei (variabilă booleană sau binară - 1/0), starea malului, adâncimea apei,
prezența/absența vegetației acvatice și palustre, tip eșantion (calitativ/cantitativ), metoda de
colectare, dacă s-a colectat material sau nu (1/0), dacă materialul colectat s-a conservat și
necesită studiu de laborator (1/0).
Sub formă de text se va descrie designul de eșantionare, apoi valorile și dimensiunile
probelor, particularitățile eșantioanelor și ale metodologiei, se vor descrie în linia următoare la
observații/alte informații, speciile identificate în teren (nu numai cea de interes ci și altele care
vor fi identificate, acordându-se prioritate celor de interes sozologic), numele observatorilor și
codurile fotografiilor digitale. Menționăm că dacă în teren, se vor observa/identifica în probă,
stația de eșantionare sau transect, alte specii de interes comunitar sau de interes conservativ
național, se vor adăuga anexe ale fișelor, respectiv se vor completa pentru acestea și alte fișe în mod
adecvat.
Dacă specia a fost identificată în stația respectivă, datele cu privire la indivizii colectați se
vor trece pe verso, pe liniile corespunzătoare secțiunii ”Date despre indivizii identificați în teren
(masă, valori biometrice, alte informații)”. Menționăm că este ideal să nu sacrificăm indivizi, să
fotografiem animalele, să le măsurăm și după ce obținem toate datele de interes să le eliberăm în
același loc de unde le-am colectat sau undeva cât mai aproape de acesta, dar obligatoriu în aceeași
apă. Din păcate aceasta ridică o problemă: faptul că specia nu se poate identifica decât greu și numai
de specialiști în teren. Simplul fapt că vedem bandația pe cochilie nu înseamnă mare lucru, deoarece
și alte specii pot avea model în benzi, iar, pe de altă parte, benzile pot lipsi la unele exemplare de T.
transversalis. Caracterul cel mai clar, adică forma și poziția apofizei pe partea interioară a
operculului, reclamă din nefericire sacrificarea animalului. Foarte multe greșeli de identificare s-au
făcut în țara noastră, motiv pentru care nu recomandăm nici sacrificarea tuturor exemplarelor dar
nici aprecierea vizuală a cochiliilor, respectiv identificarea lor exclusivă la fața locului, ci
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recomandăm un compromis.
În primul rând persoanele care efectuează monitorizarea trebuie bine instruite (să fie obligate
să participe la un curs de profil) în recunoașterea speciei și a celor înrudite, care trăiesc în zonă și cu
care se poate ușor confunda (Theodoxus fluviatilis în mod desoebit, care adesea prezintă formațiuni
în benzi pe cochilie asemănătoare cu cele ale speciei T. transversalis). În al doilea rând să se
elibereze tot materialul care în mod evident nu aparține acestei specii (T. fluviatilis și Theodoxus
danubialis), iar dintre animalele rămase, cca. (1) 5-10% să fie reținute iar 90-95 (99) % eliberate,
după ce au fost analizate și fotografiate, în măsura posibilului. Animalele reținute vor fi apoi
conservate și analizate în laborator, mai ales sub aspectul caracterelor taxonomice ale opercului.
Presupunând că există resurse finanicare și logistice, recomandăm și trimiterea unor specimene
pentru analize genetice la laboratoare de profil. Aceasta nu este o metodă ideală și poate fi criticată
de ecologi și naturaliști pretențioși, dar constituie un compromis între incertitudinea taxonomică și
solicitările de natură sozologică, care ne interzic să sacrificăm animale, mai ales cele strict ocrotite
de lege.
Pe verso vom continua cu completarea informațiilor legate de impactul antropic, respectiv
completarea coloanelor referitoare la categoria de presiune sau amenințare, codul acesteia,
descrierea și aprecierea intensității, dacă este ridicată, medie sau scăzută (R, M, S). La sfârșit
recomandăm ca, sub formă de text liber, să se aprecieze starea generală de calitate a apei, a
sedimentelor (substratului) și a malului apei în liniile disponibile. După caz se pot adăuga fișe (în
special partea verso) suplimentare dacă sunt mulți indivizi care trebuie analizați. Fotografiile vor fi
păstrate și în formatul implicit al aparatului (de exemplu ca .raw), vor fi datate, se păstrează
metadatele exif, și în măsura posibilului georeferențiate, pentru a descuraja fraudele atât de larg
răspândite printre mulți pseudo-experți din România.
Tabel 54 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1.
Stabilirea locațiilor
Tronsoanele Dunării (poate în viitor și ale unor afluenți) unde a fost
de monitorizare
identificată specia. Se va ține seama de:
- Prezența certă a speciei în stare vie,
- Numărul și poziția coloniilor
2.
Stabilirea
În funcție de locul coloniei și de particularitățile habitatului se vor
parametrilor
alege în mod adecvat tehnica, metoda și parametrii.
ecologici cantitativi - Recomandăm utilizarea de dragaje din barcă, respectiv dragă
și ai metodologiei
târâtoare și eșantionări repetate în tronsoanele cunoscute ca fiind
populate și în cele potențiale (zone cu curent mai puternic, curgere
turbulentă, albie cu bolovani, maluri artificiale din zone de capturi și
chesoane etc.).
- Colectare manuală (eventual cu ajutorul unui Bodengreifer, dragă
târâtoare cu manevrare manuală directă) din zona de mal, mai ales
acolo unde sunt bolovani cu faună caracteristică (litofilă, placofilă).
- Se vor evalua/estima pentru fiecare colonie: dimensiunea habitatului
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specific, dimensiunea (localizarea punctelor extreme) ale coloniei,
densitatea sub diversele aspecte ale acesteia (în funcție de realitatea
din teren, densitatea ecologică, brută și absolută), abaterile și erorile
standard, limitele de confidență ale estimatorilor etc.
- Dacă va fi posibilă se va aprecia densitatea ecologică, dacă specia
este în continuare rară, se va estima o măsură a abundenței relative
(de exemplu abundența raportată la nr. de dragaje, la suprafața totală
a sedimentelor cercetate, raportare la efort x timp etc.)
- Metodologia va fi un compromis între necesitățile ecologice și cele
sozologice, astfel încât să se minimizeze sacrificarea animalelor și
alterarea habitatetelor specifice, dar să se asigure identificarea
taxonomică corectă și obținerea unor parametri ecologici statistici
robuști și semnificativi ai populației (populațiilor).
2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele
de monitorizare

4.

Frecventa
monitorizării

5.

Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om

6.

Iunie/iulie - început de septembrie, dar se va adapta la starea vremii și
în mod desoebit la precipitațiile din anul respectiv. Pentru studiul
direct (manual, în zona de mal) al habitatului specific recomandăm
perioada din vară - început de toamnă, când se înregistrează cotele
minime ale Dunării.
O dată pe sector populat (cunoscut, sau colonii știute) la 2-3 ani.
Investigarea sectoarelor sau a tronsoanelor Dunării și afluenților
acesteia, despre care nu se cunoaște că ar fi populate cu specia
respectivă, în fiecare an.
2 persoane (dintre care cel puțin una bine instruită în taxonomie și
metodologia biologică și ecologică) în teren, barcă cu motor și
tehnician (cu permis) care să o manevreze.
Minim 2 zile/sector cunoscut ca fiind colonizat (în acest moment sunt
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necesare

7.

Echipamentul
necesar

două sectoare cunoscute) o dată la 2-3 ani. În fiecare an 5-6 zile de
verificare prin dragaj din barcă a sectoarelor necunoscute (dragaje din
barcă) și alte 5-6 zile cercetare directă de pe maluri și în apropierea
malurilor (colectări manuale sau cu alte metode). Când se va găsi o
nouă colonie într-un tronson, acesta va fi investigat, după care va
trece la regimul de o verificare la 2-3 ani pentru a deranja cât mai
puțin habitatul specific și colonia. Nu se cunoaște dacă, și nu credem
că, specia va popula vreodată continuu Dunărea inferioară și nici aria
de interes.
- hărţi cu localizarea actuală și potențială a habitatelor specifice;
- barcă (cu motor), tehnician și echipament adecvat (veste etc.);
- dragă târâtoare, Bodengreifer, materiale anexe;
- echipament individual adecvat (cizme axile sau costum izopren
etc.);
- recipiente, alcool tehnic, pensete etc. ;
- GPS;
- aparat foto (să se interzică și să nu se accepte fotografii care pot fi
de origini incerte: există mulți escroci implicați în aceste proiecte
- uitati-vă la simshab și de câte ori ați văzut acolo formate .tif sau
altele asemenea, de obicei înseamnă că sunt fotografii măsluite.
Fotografiile să fie și în format raw, să fie georeferențiate și cu
metadatele exif);
- fişe de teren/caiet de teren + determinatoare;
- autoturism;
- alt echipament corespunzător și adecvat pentru teren.

7.23. SPECIA 1032 – UNIO CRASSUS
Tabel 55 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Unio crassus Philipsson (Philipsson, 1788)
științifică a speciei
2.
Denumirea
scoica mică de râu
populară a speciei
3.
Descrierea generală Valve eliptice sau trunchiat-ovale, de obicei cu lungimea mai mică
a speciei
decât dublul înălţimii, cu pereţi groşi, culoare variabilă de la
verde-bruniu deschis cu raze radiare până la maro-închis spre
negru. Regiunea anterioară bine rotunjită, largă şi scurtă. Partea
posterioară adesea dilatată, alungită, cu un rostrum obtuz şi
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subtruncat. Marginile superioară şi inferioară în general paralele;
marginea inferioară dreaptă sau subrectilinie în zona mediană.
Marginea posterioară şi liniile de creştere sunt uniform şi paralel
curbate. Umbonele relativ evident, proiectat puţin peste marginea
superioară; ocazional nu iese deloc în evidenţă, fiind frecvent
erodat prin mecanisme fizico-chimice. Unele forme ecologice pot
fi reniforme, ovoide, mai mult sau mai puţin dilatate. Dimensiuni
variabile: lungimi între 30-70 mm, înălţimi cuprinse între 20-40
mm, lăţimi de 20-35 mm. Dinţii cardinali sunt puternic dezvoltaţi,
groşi, subconici, denticulaţi, cel posterior de pe valva stângă foarte
dezvoltat, triunghiular, iar cel anterior de pe aceeaşi valvă este mai
subţire, crenelat, cu suprafaţa uşor înclinată. Pe valva dreaptă,
înainte de dintele cardinal interior se găseşte o gropiţă largă,
adâncă, lângă care se găseşte un alt dinte cardinal mai alungit dar
redus. Lamele laterale ridicate, curbate în sus şi ascuţite.
Impresiile muşchilor aductori bine marcate şi profunde, ca nişte
gropiţe în interiorul valvelor. Longevitatea variază între 10 și 75
de ani, depinzând de o serie de condiții ale mediului. Este o specie
cu sexe separate, sex ratio fiind de obicei de aproximativ 1:1 cu o
ușoară predominare a femelelor. Reproducerea se realizează
primăvara și vara (aprilie - început de august). Ouăle de culoare
orange, în număr de câteva mii (până la 16000) sunt depozitate pe
branhiile externe ale scoicilor, unde sunt fertilizate (sperma este
absorbită odată cu apa prin sifonul inhalant) și se dezvoltă. Larvele
(glochidiile) sunt eliminate și acestea plutesc ca plancton până
întâlnesc un pește, de care se atașează și pe care se închistează (de
obicei pe operculi sau pe înotătoare), chistul fiind format de
țesuturile peștelui care îmbracă și protejează glochidia. Procesul de
ectoparazitare este temporar și obligatoriu, dar nu produce daune
peștilor; s-a constatat că are un efect secundar probiotic, în sensul
stimulării sistemului imunitar al gazdelor. Producerea și
eliminarea glochidiilor se realizează de câteva ori (maxim de 5
ori) într-un sezon de reproducere. Glochidiile sunt eliminate odată
cu apa uzată prin sifonul exhalant. Stadiul parazitar al larvelor
durează cca. 3-4 săptămâni, după care juvenilii încă nedezvoltați
complet, lungi de cca 300 μm, se detașează de pești, cad pe
substrat și se îngroapă în sedimente. Când ajung la maturitate
(după 2-5 ani) se târăsc spre suprafața sedimentelor. De obicei
bivalvele adulte pot fi detectate (tactil, mai rar vizual) în straturile
superficiale ale sedimentelor de lângă maluri, fiind îngropate și
numai partea posterioară cu sifoanele se află deasupra
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4.
5.

6.

sedimentelor. Este o specie preferențial reofilă, oxifilă, cu valențe
ecologice destul de largi, dar sensibilă la poluare și degradarea
habitatelor. Preferă cursurile râurilor și a pâraielor de podiș,
ocazional (și mai rară) în zonele de șes, dar poate fi găsită și în
fluvii, de exemplu în Dunăre, dar aici cu densități foarte reduse.
Densitatea și structura spațială sunt extrem de variabile. Densități
de sute de exemplare pe metru pătrat sunt uneori constatate în
apele noastre. Agregările depind de oferta de habitate specifice și
de condițiile de mediu, cantitatea, debitul, permanența și calitatea
apei și a sedimentelor, panta și curenții, resurse trofice și de gazde
(pești) pentru larvele acestora (glochidii).
Perioade importante Mai - Septembrie (pe Dunăre preferabil din iunie - început de
pentru monitorizare Septembrie)
Cerințe de habitat
În România populează pâraie şi râuri, mai rar fluvii, fiind mai
frecventă în apele din sectorul colinar şi de podiş, mai rară în
râurile de câmpie. Este o specie relativ pretenţioasă sub aspectul
condiţiilor de calitate a apei, necesitând ape curgătoare, bine
oxigenate şi sedimente curate; substrat nisipos sau moderat mâlos
(fără conţinut exagerat de materie organică), cu salinitate redusă.
Aceste viețuitoare preferă sedimente stabile în apropierea
malurilor. Sedimentele preferate sunt cele de nisip, adesea
amestecate cu pietriș dar și cu mâl, ocazional o găsim și în
structuri lutoase, argiloase, mâloase, printre pietre mari. Specia se
hrănește prin filtrarea apei, dar o parte din nutrienți sunt preluați și
din substrat.
Populația la nivelul Este o specie foarte rară în Dunăre, inclusiv în zona de interes
ariei naturale
(SCI Corabia - Turnu Măgurele); din cele peste 100 de stații de
protejate
eșantionare am identificat-o în numai 6 dintre acestea, prin mai
puțin de 10 indivizi. Prezența ei atestă o calitate semnificativ de
bună a apei și a sedimentelor, fiind un excelent bioindicator al
stării mediului, respectiv al calității ecologice globale a acestuia.
Prin extrapolare apreciez că mărimea populației se încadrează în
clasa a 6-a (5.000 – 10.000 indivizi, cod ”i”) la nivelul sitului.
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7.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

Harta distribuției speciei Unio crassus în aria de interes, pe baza
datelor colectate în anul 2018
8.

Fotografii

Habitat specific pentru Unio crassus pe Dunăre. Mal al Dunării
sau al brațelor acesteia, cu curgere activă, permanentă, a apei,
sedimente stabile, sub și între sălcii, mici golfuri umbrite de
vegetația arbustivă și arborescentă. Foto Ioan Sîrbu, 2018
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Exemplar de Unio crassus colectat din Dunăre, în dreptul
localității Orlea Nouă, iunie 2018, foto Ioan Sîrbu

9.

Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Unio crassus, habitus, Foto Ian Sîrbu
Csányi, B., Szekeres, J., György, Á.I., Szalóky, Z., 2012.
Macrozoobenthon investigations along the lower Danube
between Călărași and Brăila, Romania. Acta Biologica
Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica, 28: 47–59.
Falkner, G., Bank, R.A., Proschwitz, T., 2001 – Check-list of
the non-marine Molluscan species group taxa of the States of
Northern, Atlantic and Central Europe (CLECOM I). Heldia, 4:
1 – 76.
Frank, C., Jungbluth, J., Richnovszky, A., 1990 - Die
Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen
Meer (eine monographische Darstellung). Eds. A. Richnovszky
u. A. Berczik, Akaprint, Budapest.
Glöer, P., Meier-Brook, C., 2003 - Süsswassermollusken, DJN Hamburg.
Glöer, P., 2015 - Süsswassermollusken (14. überarbeitete
Auflage), DJN - Göttingen, Senser-Druck, Augsburg.
Grossu, A. V., 1962 - Mollusca; Bivalvia. Fauna R.S.R., 3 (3),
Edit. Acad. Bucuresti.
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7. Iorgu, I.Ș, Surugiu, V., Gheoca, V., Popa, O.P., Popa, L.O.,
Sîrbu, I., Pârvulescu, L., Iorgu, E.I., Manci, C.O., Fusu, L.,
Stan, M., Dascălu, M.M., Székely, L., Stănescu, M., TiborCsaba Vizauer, T.C., 2015 - Ghid sintetic pentru monitorizarea
speciilor de nevertebrate de interes comunitar din România,
București.
8. Killeen, I., Aldridge, D., Graham, O., 2004 - Freshwater
Bivalves of Britain and Ireland. National Museum of Wales,
Cambridge University.
9. Liška, I., Wagner, F., Slobodnik, J. (eds), 2008. Joint Danube
Survey 2. Final Scientific Report. Published by: ICPDR - the
International Commission for the protection of the Danube
River. www.icpdr.org.
10. Liška, I., Wagner, F., Slengl, M., Deutsch, K., Slobodnik, J.
(eds), 2015. Joint Danube Survey 3. A Comprehensive
Analysis of Danube Water Quality. Published by: ICPDR - the
International Commission for the Protection of the Danube
River. www.icpdr.org, incluzând CD - supliment: Csányi, B.,
Paunovic, M., Szekeres, J. Preliminary impressions about
some macroinvertebrate sampling methods - shallow and deep
waters in the Danube (19 pp.)
11. Piechocki, A., Wawrzyniak-Wydrowska, B., 2016 - Guide to
Freshwater and Marine Mollusca of Poland. Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
12. Sîrbu, I., 2004 - Studiu asupra moluştelor acvatice din
Transilvania, Maramureş, Crişana şi Banat. Teză de doctorat.
Institutul de Biologie al Academiei Române, Bucureşti.
13. Sîrbu, I., 2004 - Comunităţile de moluşte acvatice din Dunăre
(sectorul Baziaş - Orşova). Muzeul Bruckenthal, St. şi Com Şt. nat., 29, Sibiu: 107 - 134.
14. Sîrbu, I., 2006 - Aspects concerning the distribution and
ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner
Carpathian Basin. Heldia, 6 (3/4), München: 115-134.
15. Sîrbu, I., 2007 - Unio crassus Philipsson, 1788. Romanian
NATURA 2000 NGO Coalition contribution for the SCIs
designation, Editura Alma Mater Sibiu, 199 - 211.
16. Sîrbu, I., Benedek, A.M., 2018 - Trends in Unionidae
(Mollusca, Bivalvia) communities in Romania: an analysis of
environmental gradients and temporal changes. Hydrobiologia,
810: 295-314.
17. Sturm, C.F., Pearce T.A.,Valdés. E. (Eds.), 2006 - The
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10.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce vor
fi urmăriți

Mollusks: A Guide to Their Study, Collection, and
Preservation. American Malacological Society.
18. Tomović, J., M. Paunović, A. Atanacković, V. Marković, Z.
Gačić, B. Csányi & V. Simić, 2014. Biotic typology of the
Danube River based on distribution of mollusc fauna as
revealed by the Second Joint Danube Survey (2007). Acta
Zoologica Bulgarica 66: 527-537.
19. Welter-Schultes, F., 2012 - European non-marine molluscs, a
guide for species identification. Planet Poster Editions,
Göttingen.
20. http://e-eye.actedj.ro/wp-content/uploads/2015/07/3.Measurement-of-biological-parametres-in-Lower-Danubearea.pdf
21. http://www.icpdr.org; ICPDR - International Commission for
the Protection of the Danube
22. http://www.crayfish.ro/anexe/SpeciesFactSheetsFeb08.pdf
23. ***, 2007, Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal
for a first set of indicators to monitor progress in Europe.
European Environmental Agency, EEA, Technical Report
11/2007, Copenhagen. http://www.eea.europa.eu/
24. Directiva Consiliului 92/43/CEE Directiva Habitate. 1992.
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. 166.
25. IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species.
Version 2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
26. OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011,
cu modificările și completările ulterioare.
1. Prezența speciei (validare taxonomică)
2. Densitatea, abundența relativă și distribuția spațială
3. Cartarea distribuției speciei (a tronsoanelor și habitatelor
populate) și evaluarea/estimarea parametrilor populaționali în
fiecare sector populat
4. Structura și prefigurarea dinamicii populației
5. Impactul antropic asupra speciei
6. Evaluarea stării de conservare

Pagina 363

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Specia Unio crassus este foarte rară în aria de interes, respectiv în tronsonul Dunării inclus
în SCI Corabia -Turnu Măgurele. Nu s-a găsit specia în afluenții din zonă, de aceea deocamdată
planul este stabilit pentru Dunăre. Monitorizarea se va face numai în perioada caldă a anului, când
apele sunt mici, între iunie și începutul lunii septembrie. Recomandăm să nu se lucreze prin dragare
ci prin colectare manuală din zona de mal. Se vor căuta sectoare cu curgere permanentă și activă a
apei (brațe ocazional izolate sau canale cu curgere intermitentă vor fi evitate), de-a lungul malurilor
Dunării, inclusiv ale insulelor (ostroavelor) incluse în sit (de exemplu am găsit exemplare vii ale
acestei specii pe malul sudic al Ostrovului Mare sau Verde în septembrie 2018), zone cu sedimente
mai stabile. Maluri cu vegetație arbustivă sau arborescentă (sălcii, plopi), în micile golfuri
delimitate de vegetația lemnoasă, plaje umbrite, sedimente nu foarte grosiere și nici prea fine, se vor
evita zonele cu maluri și structuri ale albiei formate din argilă sau lut, dar și zone cu mâl profund cu
circulație redusă a apei.
Ca tehnică și metodă nu recomandăm utilizarea drăgii ci mai ales colectarea manuală, în
variantă combinată de transect cu metoda suprafețelor. Draga târâtoare se poate folosi în cazul
apelor mari, mai ales prin aruncare și recuperare din zona de mal, dar nu este la fel de eficientă și
nici nu permite evaluarea parametrilor ecologici cantitativi, așa cum o poate face colectarea
manuală cu ajutorul unei rețele rectangulare de suprafețe cunoscute. Colectarea manuală este cea
mai riguroasă și eficientă metodă. Câteodată se afirmă că observarea și numărarea scoicilor se face
cu ajutorul unui telescop subacvatic și că utilizarea acestuia ar fi cea mai comună metodă (Iorgu et
al., 2015). Nu este adevărat și numai foarte rar se poate folosi telescopul în apele din țara noastră
(când sunt ape limpezi și sifoanele sunt vizibile la suprafața sedimentelor, respectiv când specia
Unio crassus apare singură și nu poate fi astfel confundată cu altă specie). În realitate se lucrează
tactil și nu vizual, sedimentele se ”piaptănă” cu mâinile parcurgând un sector de 10 - 100 m dinspre
aval spre amonte, în apropierea malurilor, animalele se scot pe măsură ce sunt simțite tactil, se pot
aduna cu grijă într-o plasă, se scot la mal, sunt măsurate, cântărite, fotografiate, după care sunt
eliberate in situ, astfel încât nici o bivalvă să nu sufere și fără să pierdem indivizi. Dacă apa este mai
adâncă pipăirea sedimentelor se face cu tălpile picioarelor (protejate cu cizme sau alte încălțări) prin
ceea ce noi numim ”metoda valsului”, adică mișcări lente și la suprafața sedimentelor, continue,
astfel încât să simțim scoicile dar fără să călcăm pe ele sau să le strivim. Colectarea manuală în
transect este cea mai utilizată metodă, frecvent utilizată în combinație cu metoda suprafețelor,
respectiv prin utilizarea unei rețele rectangulare cu trepte metalice legate prin frânghii, de câte 0,25
metri pătrați sau câte 1 m2 fiecare. Un număr de minim 30 suprafețe pătrate a câte 0,25 m2 (până la
1 m2) fiecare vor fi selectate prin metoda sistematică sau stratificat randomizată, în funcție de natura
albiei și a sedimentelor. De obicei se folosește o rețea rectangulară, cu trepte metalice legate cu
frânghii, ca o scară, care se amplasează pe patul albiei. Cu cât scara este mai lungă, adică are mai
multe pătrate, cu atât manevrarea ei este mai dificilă. De aceea eu folosesc o rețea de două până la
cinci pătrate, pe care o rostogolesc în albie, astfel că după fiecare colectare, întorc rețeaua și ultima
treaptă devine prima din noua probă. Rețeaua se poate amplasa paralel cu malul, atunci când
bivalvele sunt înșirate de-a lungul acestuia, sau se pot realiza transecte orientate perpendicular pe
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mal, începând de la mal și până la limita populată. Fiecare dintre aceste pătrate va fi subiectul
explorarii vizuale și - mai ales - tactile, precum și a excavării sedimentului în vederea colectării
tuturor scoicilor prezente acolo. Sedimentul colectat poate fi trecut prin site cu dimensiunea
ochiurilor de aprox. 6 mm pentru a reține indivizii juvenili. Reţelele de eşantionare se pot aplica
paralel sau, preferenţial, perpendicular pe mal, în mod repetat, pentru a surprinde şi dinamica
spaţială, până în zona în care bivalvele dispar. Speciile de bivalve trăiesc doar în sedimente fine, dar
nu foarte mâloase sau profunde, din zona de mal, preferabil în interiorul coturilor sau al meandrelor,
iar la o oarecare distanţă de mal dispar, deoarece, pe măsură ce apa curge mai repede, sedimentele
devin instabile şi grosiere, în gradient transversal spre talveg. Scoicile colectate sunt depozitate
temporar în pungi umede (câte una pentru fiecare probă unitară), prevăzute cu orificii pentru
schimbul gazelor, vor fi aduse la mal la sfârşitul explorării staţiei, unde vor fi supuse în cel mai
scurt timp investigaţiilor, pentru a evita sacrificarea sau pierderea accidentală de vieţuitoare.
Aceasta este o metodă nonintruzivă şi în conformitate cu principiile bioetice. Specimenele pot
supravieţui o lungă perioadă, dacă spaţiul de depozitare este umed (nu în apă), dispus la umbră
(astfel încât să nu crească Temperatura prin expunere la soare) şi animalele sunt eliberate după
investigaţii, obligatoriu exact în locul de colectare.
Colectarea prin dragare (procedura de utilizare a unei drăgi târâtoare) poate fi folosită pe o
porţiune determinată, acolo unde nu pot fi aplicate alte metode (de exemplu o parte a unui prag de
râu sau o porţiune unde apa curge mai lin, un sector mai adânc, cu vizibilitate mai redusă sau cu
porţiuni abrupte etc.). Draga se poate arunca din zona de mal sau poate fi folosită şi dintr-o barcă,
dar cu succes limitat în cazul speciei de referință și în cazul Dunării (nu recomandăm această
metodă). Operaţia de dragare se poate repeta în câteva rânduri, pe o distanță definită. Numărul de
dragări şi distanţa de dragare sunt atent notate, pentru a putea fi repetate în vederea unor replicări,
dar și pentru evaluări numerice. Metoda este calitativă, dar poate fi considerată şi semi-cantitativă.
Toate scoicile vor fi identificate, măsurate (se vor efectua cele trei măsurători caracteristice:
lungime, înălţime în dreptul umbonelui şi lăţime sau grosime; uneori se adaugă şi o a patra înălţimea maximă), vor fi cântărite (cu cântare electronice cu precizie de 0,1-0,01 g), notându-se
aspecte ale morfologiei şi alte date de ordin morfologic şi ecologic, sunt fotografiate, după care sunt
eliberate. Evaluarea acestor parametri se va face pentru toată comunitatea de Unionidae, aceasta
fiind un indicator esenţial pentru dinamica şi perspectivele speciei de interes. Monitorizarea se va
face în tronsoane repetate, de la limita din amonte până la cea din aval a sitului, o dată la 2-3 ani,
evitându-se zonele locuite sau cu maluri artificiale, selectându-se tronsoane cu maluri în condiții
apropiate de cele naturale. Structura populației se va face pe clase de dimensiuni și/sau cu ajutorul
aprecierii claselor de vârstă, iar dinamica se va aprecia cu ajutorul tabelelor statice de viață (la
început) apoi a celor dinamice, cu ajutorul modelelor matriciale (de exemplu cu matricile Leslie sau
Lefkovich) precum și prin metode de monitorizare repetată, obținerea și - după un număr mai mare
de monitorizări și estimări - analiza seriilor de timp, cu aprecierea și evaluarea tendinței efectivului
populațional și al spațiului ocupa de specie de-a lungul Dunării, precum și a numărului și a
amplasării habitatelor specifice. Personalul care va efectua monitorizarea trebuie bine antrenat și
instruit în vederea recunoașterii speciei, a evitării confuziilor cu celelalte specii de Unio din sit
(Unio tumidus și Unio pictorum), în aplicarea tehnicii și a metodelor de colectare, estimarea
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parametrilor ecologici cantitativi și analiza datelor primare. Sunt necesare și cunoștințe de statistică
descriptivă, inferențială și altele pentru o evaluare a parametrilor, a erorilor de estimare și a limitelor
de confidență, dar - în perspectivă - sunt necesare și cunoașterea analizei seriilor de timp, a
metodelor de clasificare, de ordonare directă și indirectă, precum și metode derivate. Pentru aceasta
recomandăm absolvirea unor cursuri de profil în domeniul utilizării tehnicii de calcul și a softurilor
de specialitate, precum și metode specifice de utilizare a acestora în cercetarea biologică și
ecologică. O fișă de monitorizare este redată mai jos.
Fișă de teren pentru Unio crassus și pentru ale bivalve sau nevertebrate acvatice (față)
Nr. crt. fișă
Data
Județ
Localitate
Denumire UAT
Descrierea succintă a poziției
stației
Latitudine ( 0N)
Longitudine ( 0E)
Condiții meteo
Sistem și unitate
Modul de curgere al apei în
momentul eșantionării
(se marchează cu X)

Cod stație
Numele apei
Toponim(e)
Tip habitat
Descriere condiții
de habitat

WGS84, grade zecimale
0-apă stagnantă
1-foarte încet - oc. stagnantă
2-încet, perceptibil
3-medie, curgere laminară
4-medie, turbulentă
5-viteză mare, laminară
6-viteză mare, turbulentă
7-foarte rapid, turbulentă
Lucrări de amenajare a albiei Da = 1 / Nu = 0
Starea malului apei
(se marchează cu X)

Vegetație acvatică
Vegetație palustră
Tip eșantion
(se marchează cu X)

1-natural, vegetație tipică
2-vegetație modificată
3-modificări medii, fizice
4-alterat, vegetație absentă
5-parțial artificial
6-artificial (betonat etc.)
1-prezentă/ 0-absentă
1-prezentă/ 0-absentă
calitativ (prezență/absență)
cantitativ

Substrat
predominant
(se marchează cu
X)

Impact antropic
apreciat în
momentul
eșantionării

Adâncimea medie
a apei
(se marchează cu
X)
Metoda de
colectare
(se marchează cu
X)
Material colectat?
Necesită studiu de
laborator?

1-galeți, bolovani
2-pietriș
3-pietriș și nisip grosier
4-nisip tasat, granulație medie
5-nisip fin
6-nisip fin, cu detritus și/sau mâl
7-mâl (cu sau fără detritus)
1-absent, aproape natural
2-redus, alterări fizice
3-mediu, fizic și chimic
4-evident, semnificativ
5-ridicat, habitate degradate
6-foarte ridicat, habitate distruse
și/sau grav poluate
0 – 0,5 m
0,5 m - 1 m
1m-3m
peste 3 m
manuală - transect
manuală - suprafețe
dragă târâtoare - prin aruncare
dragă târâtoare - din barcă
Da = 1 / Nu = 0
Da = 1 / Nu = 0

Descriere design eșantionare
Valori și dimensiuni ale
probelor cantitative (după
caz)
Observații/
alte informații
Alte specii identificate în
teren +
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observații (după caz)

Observatori:
Fotografii (cod, nr.):

Fișă de teren pentru Unio crassus și pentru ale bivalve sau nevertebrate acvatice (verso)
În cazul colectării de probe cantitative, valorile de densitate și de biomasă se vor trece separat pentru fiecare
probă/stație, în sistemul de dreptunghiuri de mai jos (se vor adăuga pagini după caz)
Transect nr. .......Descriere transect .......................................................................................................... .............................
Descriere tehnică și metode de eșantionare utilizate în transect (după caz)..........................................................................
Particularități ale stației / transectului /mediului ..................................................................................................................
Valori/
probă

Transect nr. ....Descriere transect ...........................................................................................................................
Descriere tehnică și metode de eșantionare utilizate în transect (după caz)..........................................................
Particularități ale stației / transectului /mediului ...................................................................................................
Valori/
probă

Categorie (Tip) P/A

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Cod P/A
Descriere P/A

Intensita
te
(R/M/S)
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Aprecierea stării și calității apei (text)
Aprecierea stării și calității sedimentelor (text)
Aprecierea stării malului (text)

Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Feșele vor fi printate în format A4 și acestea vor fi legate sub forma unui caiet de teren.
Completarea se va face cu creion, sau în absența acestuia cu pix, în nici un caz cu cerneală.
Se va acorda un identificator unic fiecărei fișe, sub forma unui număr natural (Nr. crt.
fișă), se va acorda un cod unic stației sau transectului, de exemplu utilizând numărul citit la GPS.
Se va completa data calendaristică (ZZ/LL/AAAA), numele apei, județul, toponime (de exemplu
malul unei insule sau ostrov etc.), localitatea cea mai apropiată, tipul de habitat (dacă se poate
conform codului ID și al nomenclatorului standard al habitatelor, dacă nu se va căuta o descriere cât
mai rezumativă), denumirea UAT, după care sub formă de text liber se va descrie succint poziția
stației de eșantionare sau particularități ale transectului, precum și descrierea condițiilor de
habitat. Cu ajutorul unui GPS se vor preciza coordonatele geografice, în formatul grade zecimale
(gg,zzzzzz, unde g - grad și z - zecimală), precum și condițiile meteorologice. Urmează marcarea
cu x a unor opțiuni redate în fișă, pentru substratul predominant, modul de curgere al apei,
impactul antropic ca o apreciere generală, prezența lucrărilor de amenajare a albiei (1/0),
starea malului, adâncimea apei, prezența/absența vegetației acvatice și palustre, tip eșantion
(calitativ/cantitativ), metoda de colectare, dacă s-a colectat material sau nu (1/0), dacă
materialul colectat s-a conservat și necesită studiu de laborator (1/0). Sub formă de text se va
descrie designul de eșantionare, apoi valorile și dimensiunile probelor, particularitățile
eșantioanelor și ale metodologiei acestora se vor descrie în linia următoare la observații/alte
informații, speciile identificate în teren (nu numai cea de interes ci și altele care vor fi identificate,
acordându-se prioritate celor de interes sozologic), numele observatorilor și codurile sau
numerele fotografiilor digitale. Dacă în teren se vor observa/identifica în probă, stația de
eșantionare sau transect, alte specii de interes comunitar sau de interes conservativ național, se vor
adăuga anexe ale fișelor, respectiv se vor completa pentru acestea și alte fișe în mod adecvat.
Pe verso se vor scrie detalii legate de probele cantitative (număr, dimensiuni, lungimea
transectului etc.) iar valorile de densitate și biomasă brute se vor trece în tabelele de mai jos.
Fiecare celulă va constitui o probă, în care se va scrie numărul și biomasa indivizilor, precum și alte
informații utile (de exemplu adâncimea de la care s-a colectat proba, tipul dominant al sedimentelor
etc.).
Tot pe verso vom continua cu completarea informațiilor legate de impactul antropic,
respectiv cu completarea coloanelor referitoare la categoria de presiune sau amenințare, codul
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acesteia, descrierea și aprecierea intensității, respectiv dacă este ridicată, medie sau scăzută (R,
M, S). La sfârșit recomandăm ca, sub formă de text liber, să se aprecieze starea generală de
calitate a apei, a sedimentelor (substratului) și a malului apei.
Tabel 56 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1.
Stabilirea locațiilor
Tronsoanele Dunării (poate în viitor și a unor afluenți) unde a fost
de monitorizare
identificată specia. Se va ține seama de:
- Prezența certă a speciei în stare vie,
- Numărul și poziția comunităților de Unionidae în care a fost
identificată specia de interes.
2.
Stabilirea
În funcție de locul și de particularitățile habitatului se vor alege în
parametrilor
mod adecvat tehnica, metoda și parametrii ecologici cantitativi.
ecologici cantitativi - Recomandăm utilizarea rețelei rectangulare, a tehnicii directe
și ai metodologiei
(colectare manuală în transect, combinată cu metoda suprafețelor), în
zona de mal, în perioada caldă a anului, cu cote scăzute ale Dunării.
- Se vor evalua/estima pentru fiecare sector: dimensiunea habitatului
specific, densitatea sub diversele aspecte ale acesteia (în funcție de
realitatea din teren, densitatea ecologică, brută și absolută), abaterile
și erorile standard, limitele de confidență ale estimatorilor, distribuția
spațială etc.
- Dacă va fi posibilă se va aprecia densitatea ecologică, dacă specia
este în continuare rară, se va estima o măsură a abundenței relative
(de exemplu raportare la efort x timp sau altele).
- Aprecierea structurii populației în termeni de clase de dimensiuni
sau pe vârste, iar în timp se va aprecia și evalua dinamica populației,
atât cea numerică cât și cea spațială.
- Metodologia va fi un compromis între necesitățile ecologice și cele
sozologice, astfel încât să se minimizeze sacrificarea animalelor și
alterarea habitatetelor specifice, dar să se asigure identificarea
taxonomică corectă și obținerea unor parametri ecologici statistici
robuști și semnificativi ai populației (populațiilor).
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele
de monitorizare

4.

Frecventa
monitorizării

5.

Resursele umane
necesare (nr.
persoane)

6.

Numărul de zile/om
necesare

7.

Echipamentul
necesar

Mai (iunie) - început de septembrie, dar se va adapta la starea vremii
și în mod desoebit la precipitațiile din anul respectiv. Pentru studiul
direct (în zona de mal) al habitatului specific se recomandă perioada
de vară - început de toamnă cu cotele minime ale Dunării.
O dată pe sector populat (cunoscut) la 2-3 ani. Investigarea
sectoarelor sau a tronsoanelor Dunării și afluenților acesteia, despre
care nu se cunoaște că ar fi populate cu specia respectivă, se poate
face în fiecare an.
2 persoane (dintre care cel puțin una bine instruită în taxonomie și
metodologia biologică și ecologică) în teren. Barcă cu motor și
tehnician experimentat în manevrarea acesteia, deoarece cele mai
multe zone de mal sunt greu accesibile dinspre diguri.
Minim 2 zile/sector cunoscut ca fiind colonizat o dată la 2-3 ani (în
acest moment cunoaștem 5 tronsoane, respectiv sectoare ale Dunării
în sit). În fiecare an 10-15 zile de verificare prin sondaj a sectoarelor
necunoscute în apropierea malurilor (colectări manuale sau cu alte
metode). Când se va găsi o nouă colonie într-un nou tronson, acesta
va fi investigat, după care va trece la regimul de o verificare la 2-3
ani pentru a deranja cât mai puțin habitatul specific și comunitatea.
- hărţi cu localizarea actuală și potențială a habitatelor specifice;
- barcă (cu motor), tehnician și echipament adecvat (veste etc.);
- rețea rectangulară (scară cu trepte metalice) cu unități de 0,25 - 1
m2, dragă târâtoare, materiale anexe;
- echipament individual adecvat (cizme axile sau costum izopren
etc.);
- GPS;
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-

aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinatoare;
autoturism;
alt echipament corespunzător și adecvat pentru teren.

7.24. SPECIA 1026 - HELIX POMATIA
Tabel 57 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Helix pomatia (Linnaeus, 1758)
științifică a speciei
2.
Denumirea
Melcul de livadă
populară a speciei
3.
Descrierea
Cochilie globuloasă, cu vârful conic, bont, rezistentă, opacă, de
generală a speciei
dimensiuni mari (înălţime = 30-45 mm, diametru mare = 30 - 50
mm), regulat şi des striat-costată, adesea cu vagi linii spirale. Culoare
alb-crem, alb-brună, galben-brună până la brun deschis, frecvent cu
4-5 benzi brun închis sau violet-brune, deseori slab distincte şi
frecvent unite între ele, cea dinspre ombilic frecvent foarte îngustă.
Prezintă 4,5-6 anfracte, care cresc repede, bine curbate, cu marginile
albe, puternic răsfrânte, ombilic îngust, parţial acoperit de
răsfrângerea marginii columelare. Apertura mare, rotundă, puţin
oblică, mai înaltă decât lată. Peristom uşor evazat, bont, întărit intern
cu o buză difuză, albă sau roşcată.
Specia preferă zone cu umiditate ridicată și vegetație mai înaltă,
păduri, zăvoaie, livezi, tufărișuri, grădini etc. Această specie se poate
identifica şi monitoriza în special primăvara, în lunile aprilie - mai
(eventual până la început de iunie), fiind mult mai dificil de găsit vara
sau alte sezoane, din cauza faptului că, în funcţie de condiţiile
meteorologice, intră în estivaţie, respectiv iarna, în hibernare.
Juvenilii eclozează în timpul primăverii şi cresc foarte accelerat în
primul an. Stadiul de adult reproducător se atinge după 2-5 ani, în
funcţie de condiţiile climatice şi de disponibilitatea hranei. Vârsta lor
se poate preciza după striurile de iarnă, evidente din cauza corelaţiei
acestora cu construirea în fiecare an, înaintea sezonului hiemal, a
unui septum calcaros, care sigiliează animalul în interiorul cochiliei,
unde va petrece iarna în stare de hibernare. Longevitatea maximă
documentată până în prezent este de 35 de ani, dar majoritatea nu
trăiesc mai mult de 20 de ani. Formele gigantice (diametre de peste
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4.

5.

Perioade
importante pentru
monitorizare
Cerințe de habitat

60 mm) care apar ocazional, se datorează castrării parazitare, care
împiedică dezvoltarea şi maturizarea organelor şi a glandelor
reproducătoare, astfel încât exemplarele vor avea o creştere continuă.
Pregătirea pentru hibernare se face încă din luna august, când începe
sinteza de carbonat de calciu, din care se va forma septul. Locurile de
hibernare sunt căutate şi alese, adesea în comun, de mai mulţi
indivizi, iar substratul acestor adăposturi este frecvent acoperit cu
septuri vechi. După îngropare melcii se poziţionează cu apertura în
sus, iar capacul, produs de glande din manta, sub forma unui lichid
dens şi vâscos, se întăreşte treptat şi devine rigid. Reproducerea
începe la câteva săptămâni după ieşirea din hibernare, care este
reglată la rândul ei de temperatură, umiditate şi de creşterea duratei
zilei. Aceste gastropode sunt hermafrodite, împerecherea
desfăşurându-se prin schimb simultan de elemente sexuale, care este
precedată de preludiu ce poate dura câteva ore, timp în care partenerii
îşi lipesc strâns tălpile piciorului şi se poziţionează pe verticală.
Emiterea săgeţilor constituie punctul culminant al preludiului, la
puţină vreme înainte de schimbul de material sexual. După
împerechere, la câteva zile sau săptămâni, melcii sapă o groapă de
depunere a pontei, cu ajutorul piciorului care este folosit ca o bandă
rulantă, activitate care poate dura câteva zile. Aceste adăposturi
pentru ouă sunt căutate din timp şi sunt preferate locurile deja
utilizate în alţi ani. În cavitatea de cca. 4 cm adâncime sunt depuse
ulterior 40 - 80 de ouă sferice (diametru 5,5 - 6,5 mm), albicioase, cu
suprafaţă moale-pieloasă, calcaroasă. De obicei un individ depune un
singur grup de ouă într-un sezon de reproducere şi un adăpost.
Dezvoltarea durează, în funcţie de umiditate şi temperatură, 3-4
săptămâni. După eclozare juvenilii mai rămân în adăpost până la 10
zile, părăsindu-l în condiţii meteorologice optime (după o ploaie).
Prima masă a juvenililor o constituie coaja şi resturile ouălor din care
au eclozat, după care se caţără în cel mai scurt timp, cât mai sus cu
putinţă, pe tulpinile plantelor şi trunchiurile arborilor, acesta fiind
probabil un comportament de evitare a prădătorilor din edafon
Aprilie - iunie (iulie)

Trăiește în zăvoaie, vegetație înaltă ruderală și segetală, păduri
luminoase şi umede, poieni, habitate deschise, grădini, livezi, vii,
tufărişuri, în mod special de-a lungul apelor şi în zone cu substrat
calcaros. Preferă zone cu umiditate ridicată şi temperaturi mai scăzute,
soluri afânate pentru a depune ponta, dar şi pentru a se îngropa pentru
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6.

7.

Populația la nivelul
ariei naturale
protejate
Distribuția speciei
[harta distribuției]

estivaţie sau hibernare, acoperite de vegetaţie. Evită zone aride,
expuse la lumină directă, cu vegetaţie scundă sau absentă.
Apreciez mărimea populației pe baza datelor existente în prezent ca
fiind de clasa a 7-a (10.000 – 50.000 indivizi)

Harta de distribuție a speciei Helix pomatia în zona de interes pe baza
datelor colectate în campaniile din 2018
8.

Fotografii

Habitat specific al speciei Helix pomatia. Vegetație ruderală, grădini
și livezi, zăvoaie la marginea Dunării, 2018. Foto Ioan Sîrbu
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Exemplar de Helix pomatia din SCI Corabia - Turnu Măgurele
în 2018. Foto Ioan Sîrbu

9.

Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate
/ recunoscute surse

Exemplar de Helix pomatia identificat la sud-vest de localitatea
Islaz, mai 2018. Foto Ioan Sîrbu
1. Gheoca, V., 2012 - Ghid pentru identificarea și cultivarea
gastropodelor terestre comestibile. Editura Universității ”Lucian
Blaga” din Sibiu.
2. Grossu, A. V., 1955 - Fauna Republicii Populare Române;
Mollusca, III (1), Gastropoda Pulmonata. Editura Academiei
R.S.R.
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3. Grossu A. V., 1983 – Gastropoda Romaniae. Vol. 4: Pulmonata,
Ord. Stylommatophora: Suprafam. Arionacea, Zonitacea,
Ariophantacea si Helicacea. Edit. Litera, Bucuresti : 1-534
4. Grossu, A.V., 1993 - The catalogue of the moluscs from Romania.
Trav. Mus. Hist. nat. . "Grigore Antipa", 33, Bucureşti: 291 - 366.
5. Iorgu, I.Ș, Surugiu, V., Gheoca, V., Popa, O.P., Popa, L.O., Sîrbu,
I., Pârvulescu, L., Iorgu, E.I., Manci, C.O., Fusu, L., Stan, M.,
Dascălu, M.M., Székely, L., Stănescu, M., Tibor-Csaba Vizauer,
T.C., 2015 - Ghid sintetic pentru monitorizarea speciilor de
nevertebrate de interes comunitar din România, București.
6. Popa, O.P., 2005 - Contributions to the knowledge of the mollusks
from the Romanian sector of the Danube between Calafat and
Olteniţa. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle
"Grigore Antipa", Bucharest, XLVIII: 7 - 19.
7. Sturm, C.F., Pearce T.A.,Valdés. E. (Eds.), 2006 - The Mollusks:
A Guide to Their Study, Collection, and Preservation. American
Malacological Society.
8. Welter-Schultes, F., 2012 - European non-marine molluscs, a
guide for species identification. Planet Poster Editions, Göttingen.
9. http://www.cabi.org
10. Directiva Consiliului 92/43/CEE Directiva Habitate. 1992.
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation
of natural habitats and of wild fauna and flora. 1-66.
11. IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species. Version
2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
12. OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
13. OM 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau
comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de
mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi
nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din floră şi,
respectiv, fauna salbatică şi a importului acestora.
Indicatorul/
1. Prezența speciei (validare taxonomică)
Indicatorii de
2. Densitatea, abundența relativă și distribuția spațială
monitorizare ce vor 3. Cartarea speciei și a habitatelor specifice
fi urmăriți
4. Structura și dinamica populației
5. Impactul antropic asupra speciei
6. Evaluarea stării de conservare
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B. Descrierea metodelor de monitorizare
Personalul care va efectua monitorizarea trebuie să cunoască taxonomia și metodologia
ecologică pentru evaluarea parametrilor cantitativi ai populației de Helix pomatia. Specia poate fi
(relativ ușor) confundată cu Helix lucorum care trăiește în arie.
Una dintre metodele de monitorizare este cea vizuală, respectiv eșantionarea
cuantificată în efort de pe suprafețe selectate aleator (după Iorgu și colab. 2015): această metodă
constă în colectarea din habitatele caracteristice a tuturor indivizilor și cochiliilor goale care pot fi
identificate vizual, de pe o suprafață de 100 m2 (10 m x 10 m) într-un interval de 30 min. Colectarea
se va face de pe trei suprafețe selectate aleator în fiecare habitat desemnat. Pentru evaluarea
cantitativă a rezultatului, intervalul de timp și numărul colectorilor va fi același în fiecare punct
analizat. Indivizii colectați vor fi stocați temporar în recipiente de plastic, va fi măsurat diametrul
mare și înălțimea cochiliei și ulterior eliberați. Habitatul se va fotografia și vor fi notate elementele
legate de habitat: tip, suprafață, grad de conservare etc. Metoda se poate aplica pe toată durata zilei,
exceptând zilele toride și în absența ploii pe un interval mai mare de 7 zile, caz în care se recomandă
colectarea în cursul dimineții. De asemenea, pentru evitarea erorilor în evaluarea populațiilor nu se
fac colectări în timpul sau imediat după ploaie. Perioada din an va fi între aprilie și iunie (iulie) în
funcție de condițiile climatice concrete. Ținând seama de faptul că situl este situat într-o zonă
caracterizată prin temperaturi mai ridicate și precipitații mai scăzute decât alte regiuni ale țării,
recomandăm ca activitatea principală de monitorizare să se realizeze între aprilie și începutul lunii
iunie. De asemenea, în condiții climatice favorabile (precipitații, temperatură) monitorizarea se
poate realiza și în cursul lunii septembrie, dar în nici un caz vara deoarece melcii vor intra
probabilistic în estivație.
O altă metodă (preferabilă) dar care include o mare parte din cele enunțate anterior, este
colectarea de pe o suprafață cunoscută (după Iorgu și colab. 2015). Metoda constă în delimitarea
randomizată în habitatele caracteristice a unor pătrate de probă cu suprafața de mimim 1 m2. Se pot
de asemenea folosi dreptunghiuri de 1 × 2 m. Din fiecare habitat vor fi colectate cel putin 50 de
probe unitare. Din pătratele de probă sunt colectați toți indivizii, precum și cochiliile goale. În
colectare trebuie să se țină seama de faptul că în cursul dimineții și în condiții favorabile de
temperatură, o parte din indivizi urcă pe vegetație, mai ales juvenilii. Se colectează mai întâi
animalele de pe vegetație, apoi cele de pe sol, pentru a evita desprinderea animalelor și căderea lor
în afara pătratului de probă. Se înregistrează în categorii distincte animalele vii, cochiliile proaspete
și cele vechi, fracțiunea de cochilii proaspete fiind importantă pentru evaluarea mortalității.
Evaluarea vechimii cochiliei se face pe baza integrității periostracumului. Animalele colectate sunt
stocate temporar în recipiente de plastic perforate pentru ventilație. Acestea sunt analizate biometric
în teren, fiind măsurate următoarele variabile conchiologice: diametrul mare, diametrul mic și
înălțimea cochiliei. La indivizii juvenili în primul an post-eclozare (cu diametru sub 10 mm), se
măsoară numai diametrul mare și înălțimea cochiliei. Animalele vor fi de asemenea cântărite. Una
dintre principalele amenințări pentru această specie fiind exploatarea, este importantă atât evaluarea
structurii pe vârste a populațiilor analizate care va fi exprimată prin valorile biometrice ale cochiliei
și care poate furniza informații despre fracțiunea exploatabilă a populațiilor analizate, cât și
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biomasa, aceasta din urmă fiind utilizată în evaluarea potențialului de exploatare pentru acordarea
autorizațiilor de colectare. Indivizii identificați se înregistrează pe fiecare pătrat de probă în parte.
După evaluare indivizii sunt eliberați. De asemenea, se notează orice particularitate biologică sau
ecologică. Pe teren se vor efectua observaţii care se vor înscrie în fișa de teren şi se va evalua
habitatul specific, sub aspectul suprafeței, a vegetației, a suprafeţelor microhabitatelor favorabile, a
gradului de conservare etc. Corelarea informațiilor înscrise în fișa de teren cu hărțile de vegetație,
cunoștințele existente despre ecologia și preferințele de habitat ale speciei, pot genera o imagine
reală a stării de conservare a acesteia în scopul promovării unei exploatări sustenabile. Metoda se
poate aplica pe toată durata zilei, exceptând zilele toride și în absența ploii pe un interval mai mare
de 7 zile, caz în care se recomandă colectarea în cursul dimineții. Perioada din an propusă pentru
aplicarea metodei este aprilie - iunie (iulie), cu aceleași mențiuni ca în paragraful precedent, în
funcție de condițiile climatice concrete și de regiune. În condiții climatice favorabile (precipitații,
temperatură) monitorizarea se poate realiza și în cursul lunii septembrie.
Fișă de teren pentru Helix pomatia și alte nevertebrate terestre (față)
Nr. crt. fișă
Data
Județ
Localitate
Denumire UAT
Descrierea succintă a
poziției stației
Latitudine ( 0N)
Longitudine ( 0E)
Condiții meteo
Sistem și unitate
Acoperire vegetație
(aprecieri cantitative
în procente sau sistem
Braun-Blanquet
modificat)

Zonă antropizată

WGS84, grade zecimale
strat ierbos 1
strat ierbos 2
tufărișuri 1
tufărișuri 2
arborescent 1
arborescent 2
acoperire totală
suprafață denudată
Da = 1 / Nu = 0

Caracterizare
orizonturi sol
(tip, adâncime,
particularități)

Tip eșantion
(se marchează cu X)

calitativ
(prezență/absență)
cantitativ

Cod stație
Perioada timp
Toponim(e)
Tip habitat
Descriere
condiții de
habitat
Speciile
dominante de
plante și
acoperirea
(abundențădominanță
relativă)
Impact antropic
apreciat în
momentul
eșantionării

1-absent, aproape natural
2-redus, alterări fizice
3-mediu, fizic și chimic
4-evident, semnificativ
5-ridicat, habitate degradate
6-foarte ridicat, habitate
distruse și/sau grav poluate
temperatură
umiditate
precipitații
vânt
vizuală - suprafețe
vizuală - transect
manuală - suprafețe
altele (detalii pe verso)...
Da = 1 / Nu = 0

Caracterizare
condiții
meteorologice
anterioare
Metoda de
colectare
(se marchează
cu X)
Material
colectat?
Necesită studiu Da = 1 / Nu = 0
de laborator?

Descriere design
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eșantionare
Valori și dimensiuni
ale probelor
cantitative (după caz)
Observații/
alte informații
Alte specii identificate
în teren +
observații (după caz)

Observatori:
Fotografii (cod, nr.):

Fișă de teren pentru Helix pomatia și alte nevertebrate terestre (verso)
(Verso) În cazul colectării de probe cantitative, valorile de densitate și de biomasă se vor trece separat pentru
fiecare probă/stație, în sistemul de dreptunghiuri de mai jos (se vor adăuga pagini după caz)
Probă nr. .......Descriere probă ...............................................................................................................................
Descriere metodă de eșantionare ..........................................................................................................................
Particularități ale stației / habitatului .....................................................................................................................
Valori/
probă

Probă nr. .......Descriere probă .......................................................................................................................... .....
Descriere metodă de eșantionare ..........................................................................................................................
Particularități ale stației / habitatului .....................................................................................................................
Valori/
probă

Probă nr. .......Descriere probă ............................................................................................ ...................................
Descriere metodă de eșantionare ..........................................................................................................................
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Particularități ale stației / habitatului .....................................................................................................................
Valori/
probă

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Categorie (Tip) P/A Cod P/A
Descriere P/A

Intensitate (R/M/S)

Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Modelul de bază al fișelor va fi printat în format A4 și acestea vor fi legate într-un caiet de
teren. Completarea se va face cu creion, sau în absența acestuia cu pix, în nici un caz cu cerneală.
Se va acorda un identificator unic fiecărei fișe, sub forma unui număr natural (Nr. crt.
fișă), se va acorda un cod unic stației sau transectului, de exemplu utilizând numărul punctului
citit la GPS. Se va completa data calendaristică (ZZ/LL/AAAA), perioada de timp (ora de început
și cea de sfârșit a intervalului de timp alocat pentru colectarea probelor), județul, toponime,
localitatea cea mai apropiată, tipul de habitat (dacă se poate conform codului ID și al
nomenclatorului standard al habitatelor, dacă nu se va căuta o descriere cât mai rezumativă),
denumirea UAT, după care sub formă de text liber se va descrie succint poziția stației de
eșantionare sau particularități ale stației, precum și descrierea condițiilor de habitat. Cu
ajutorul unui GPS se vor preciza coordonatele geografice, în formatul grade zecimale (gg,zzzzzz,
unde g - grad și z - zecimală), precum și condițiile meteorologice. Deoarece solul și vegetația au un
rol foarte important în edificarea comunităților de gastropode terestre, precum și în mod special, în
relaționarea de parametri ecologiei ai populației speciei de interes, o categorie de descriptori se va
referi la acoperirea cu vegetație, în termenii scării Braun-Blanquest modificată de TüxenEllenberg, separat pentru fiecare (sub)strat ierbos, tufărișuri și vegetație arborescentă, la care se
adaugă aprecierea acoperirii globale și a terenului denudat. Separat se vor înregistra speciile
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dominante de plante din stație și acoperirea lor cu ajutorul indicelui de abundență-dominanță
relativă, după scara menționată anterior. Dacă zona este antropizată (1/0) se va aprecia mai întâi
acest fapt printr-o variabilă binară, după care o apreciere a impactului antropic se va face prin
marcarea cu x a opțiunii estimate de către evaluator. Solul va fi caracterizat prin atribute ale
orizonturilor (tip, adâncime, particularități), iar separat se vor scrie aprecieri asupra
condițiilor meteorologice anterioare perioadei de eșantionare (cca 2-7 zile anterioare) deoarece
aceste informații pot explica în mare măsură datele obținute în teren.
Se vor marca și/sau specifica metoda de colectare, dacă s-a colectat material sau nu (1/0),
dacă materialul colectat s-a conservat și necesită studiu de laborator (1/0). Sub formă de text se
va descrie designul de eșantionare, apoi valorile și dimensiunile probelor. Particularitățile
eșantioanelor și ale metodologiei acestora se vor descrie în linia următoare la observații/alte
informații, speciile identificate în teren (nu numai cea de interes ci și altele care vor fi identificate,
acordându-se prioritate celor de interes sozologic), numele observatorilor și codurile sau
numerele fotografiilor digitale. Menționez că dacă în teren, se vor observa/identifica în probă,
stația de eșantionare sau transect, alte specii de interes comunitar sau de interes conservativ
național, se vor adăuga anexe ale fișelor, respectiv se vor completa pentru acestea și alte fișe în mod
corespunzător.
Pe verso se vor scrie detalii legate de probele cantitative (număr, dimensiuni, habitat etc.)
iar valorile de densitate și biomasă brute se vor trece în tabelele de mai jos. Dacă s-a optat pentru
metoda suprafețelor, fiecare celulă va constitui o probă, în care se va scrie numărul și biomasa
indivizilor, precum și alte informații utile (de exemplu valori biometrice etc.). Dacă densitatea este
scăzută, iar melcii sunt colectați în transect prin metode vizuale sau prin raportare la suprafață x
timp, atunci fiecare celulă a tabelului poate conține datele cu privire la un anumit individ (de ex.
dimensiuni, biomasă etc.).
Tot pe verso vom continua cu completarea informațiilor legate de impactul antropic,
respectiv cu completarea coloanelor referitoare la categoria de presiune sau amenințare, codul
acesteia, descrierea și aprecierea intensității, respectiv dacă este ridicată, medie sau scăzută (R,
M, S).
Tabel 58 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile (habitatele) unde specia a fost identificată și cele în
de monitorizare
care va fi găsită în cursul derulării programului
2. Stabilirea
După caz se va alege metoda și parametri cantitativi, modul de estimare
parametrilor
a densității, a structurii populației, a distribuției spațiale etc.
ecologici cantitativi
și ai metodologiei
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

4.
5.

6.
7.

Aprilie - iunie (poate până în iulie, în funcție de condițiile
meteorologice din anul respectiv)
O dată pe an în fiecare stație/habitat specific
2 persoane (dintre care cel puțin una bine instruită în taxonomie și
metodologia biologică și ecologică)
Circa 1 zi/stație, minim 20 stații sau habitate specifice în întregul sit.
-

hărţi cu localizarea actuală și potențială a habitatelor specifice;
recipiente de plastic pentru reținerea temporară a exemplarelor
colectate;
rețea rectangulară sau careu pentru delimitarea pătratelor de probă,
cu unități de 0,25 - 1 m2;
șubler electronic;
balanță electronică;
echipament individual adecvat pentru teren;
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinatoare;
autoturism;
alt echipament corespunzător și adecvat pentru teren.
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7.25. SPECIA PSEUDANODONTA COMPLANATA
Tabel 1 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835)
științifică a speciei
2.
Denumirea
populară a speciei
3.
Descrierea generală Valvele au formă eliptică sau oval-romboidală, lateral extrem de
a speciei
comprimate (în poziţie dorso-ventrală este foarte îngustă, ca o lamă
de topor, caracter distinctiv faţă de oricare altă scoică, inconfundabil).
Dimensiuni relativ mici prin comparaţie cu alte bivalve Unionidae,
rar depăşind 80 mm în lungime, înălţime 40-45 mm, grosime până în
20 mm; este de cel puţin două ori mai înaltă decât groasă. Area
(scutişorul) foarte puţin turtită, curbată, puţin evidentă. Partea
anterioară este mai puţin înaltă şi mai scurtă (25%) decât cea
posterioară. De obicei marginea superioară relativ dreaptă şi în
poziţie oblică faţă de cea inferioară; înălţimea maximă fiind în partea
posterioară şi nu în dreptul umbonelui. Marginea inferioară de obicei
convexă şi formează un vârf bont cu marginea posterioară. Sculptura
umbonelui este vagă, frecvent lipseşte din cauza erodării, mici
tuberculi alungiţi şi legaţi între ei. Valve relativ subţiri, sidefoase în
interior, periostracum subţire, de culoare variabilă de la brun-verzuie,
cu zone de creştere mai închise, până la brun închis. Variabilitate
amplă (polimorfism), în funcţie de substrat, viteza de curgere a apei,
compoziţia chimică şi alţi factori ecologici şi geografici. Acolo unde
apare este de obicei o specie rară (uzual cea mai rară dintre unionidele
prezente). În aria de interes prezintă o populaţie remarcabil de
abundentă. Foarte sensibilă la poluare şi eutrofizarea apelor.
Ca toate bivalvele unionide prezintă sexe separate, larvele se numesc
glochidii, sunt produse între iunie şi august, acestea devin mature în
septembrie, fiind ţinute pe branhii peste iarnă şi sunt eliminate în apă
între ianuarie şi aprilie, devenind ulterior ectoparazite obligatorii pe
branhiile şi înotătoarele peştilor, până la un stadiu în care se desprind
şi cad în substrat. Mortalitatea în stare de glochidii şi de juvenili este
imensă. Ciclul lor biologic fiind atât de legat de cel al peştilor, orice
program de management trebuie realizat împreună cu cel al
ihtiofaunei.
4.
Perioade
(Mai) Iunie - prima parte a lunii septembrie
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5.

6.

7.

importante pentru
monitorizare
Cerințe de habitat

Populația la nivelul
ariei naturale
protejate
Distribuția speciei
[harta distribuției]

Trăieşte în ape mai încet curgătoare, râuri şi fluvii, mai rar în bălţi
conectate cu ape curgătoare (la noi este rar întâlnită în lacuri), mai
ales de câmpie, în substrat de sedimente fine, nisip până la mâl. Este
sensibilă la deranjarea sedimentelor (de exemplu prin dragare), dar
mai ales la poluare, motive pentru care a suferit extincţii regionale la
scară largă în întregul areal. Sensibilă la eutrofizare și la modificarea
condițiilor de curgere ale apei.
Clasa a 7-a, adică între 10.000 și 50.000 de indivizi (”i”).

Răspândirea speciei Pseudanodonta complanata în aria de interes pe
baza datelor colectate în campaniile din 2018
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8.

Fotografii

Malul Dunării acoperit cu vegetație, aval de vărsarea Oltului, este
reprezentativ pentru habitatul specific, august 2018. Foto Ioan Sîrbu

Exemplar de Pseudanodonta complanata colectat din Dunăre în aval
de Turnu Măgurele, august 2018. Foto Ioan Sîrbu
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9.

Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate
/ recunoscute surse

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Exemplar de P. complanata din Dunăre, aval de vărsarea Oltului,
august 2018. Foto Ioan Sîrbu
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10.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce vor
fi urmăriți

first set of indicators to monitor progress in Europe. European
Environmental Agency, EEA, Technical Report 11/2007,
Copenhagen. http://www.eea.europa.eu/
22. Directiva Consiliului 92/43/CEE Directiva Habitate. 1992.
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation
of natural habitats and of wild fauna and flora. 1-66.
23. IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species. Version
2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
24. OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
1. Prezența speciei (validare taxonomică)
2. Densitatea, abundența relativă și distribuția spațială
3. Cartarea distribuției speciei (a tronsoanelor și habitatelor populate)
și evaluarea/estimarea valorilor parametrilor ecologici populaționali
în fiecare sector populat
4. Structura și prefigurarea dinamicii populației
5. Impactul antropic asupra speciei
6. Evaluarea stării de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Specia Pseudanodonta complanata (strict ocrotită prin legislația României) și specia de
interes comunitar Unio crassus ocupă habitate similare și apar simpatric în situl de interes.
Monitorizarea uneia se va face în același timp și aproximativ cu aceleași metode, ca și al celeilalte,
motiv pentru care timpul alocat și resursele nu trebuie împărțite.
Monitorizarea se va face numai în perioada caldă a anului, când apele sunt mici, între iunie
și începutul lunii septembrie. Recomandăm să nu se lucreze prin dragare ci prin colectare manuală
din zona de mal, căutându-se sectoare cu curgere permanentă și activă a apei, de-a lungul malurilor
Dunării, inclusiv ale insulelor (ostroavelor), zone cu sedimente mai stabile, cu vegetație arbustivă
sau arborescentă (sălcii, plopi), plaje umbrite, sedimente nu foarte grosiere și nici prea fine, se vor
evita zonele cu maluri și structuri ale albiei formate din argilă sau lut, dar și zone cu mâl profund cu
circulație redusă a apei.
Ca tehnică nu recomandăm utilizarea drăgii ci mai ales colectarea manuală, în variantă
combinată de transect cu metoda suprafețelor. Se lucrează tactil și nu vizual, sedimentele se
”piaptănă” cu mâinile parcurgând un sector de 10 - 100 m dinspre aval spre amonte, în apropierea
malurilor, animalele se scot pe măsură ce sunt simțite tactil, se pot aduna cu grijă într-o plasă, scoate
la mal, măsurate, cântărite, fotografiate, după care sunt eliberate in situ, astfel încât nici o bivalvă să
nu sufere și fără să pierdem indivizi. Colectarea manuală în transect este cea mai utilizată
metodă, frecvent utilizată în combinație cu metoda suprafețelor, respectiv prin utilizarea unei
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rețele rectangulare cu trepte metalice legate prin frânghii, de câte 0,25 metri pătrați sau câte 1 m2
fiecare. Un număr de minim 30 suprafețe pătrate a câte 0,25 m2 (până la 1 m2) fiecare vor fi
selectate prin metoda sistematică sau stratificat randomizată, în funcție de natura albiei și a
sedimentelor. Rețeaua se poate amplasa paralel cu malul, atunci când bivalvele sunt înșirate de-a
lungul acestuia, sau se pot realiza transecte orientate perpendicular pe mal, începând de la mal și
până la limita populată. Fiecare dintre aceste pătrate va fi subiectul explorarii vizuale și - mai ales tactile, precum și a excavării sedimentului în vederea colectării tuturor scoicilor prezente acolo.
Scoicile colectate sunt depozitate temporar în pungi umede (câte una pentru fiecare probă unitară),
prevăzute cu orificii pentru schimbul gazelor, vor fi aduse la mal la sfârşitul explorării staţiei, unde
vor fi supuse în cel mai scurt timp investigaţiilor, pentru a evita moartea lor. Aceasta este o metodă
nonintruzivă şi în conformitate cu principiile bioetice. Specimenele pot supravieţui o lungă
perioadă, dacă spaţiul de depozitare este umed (nu în apă), dispus la umbră (astfel încât să nu
crească Temperatura prin expunere la soare) şi animalele sunt eliberate după investigaţii, obligatoriu
exact în locul de colectare.
Nu recomandăm dragarea (utilizarea drăgii târâtoare sau altor instrumente) deoarece tipic
pentru această specie este faptul că obișnuiește să se îngroape în sedimente nisipoase, tasate, până la
limita sifoanelor, iar drăgile alunecă peste exemplare fără a fi în stare să le dezgroape. Și după ce
identificăm tactil animalele, dezgroparea lor din sediment se face relativ greu, cu grijă și prin
îndepărtarea cu răbdare a sedimentelor din jurul indivizilor, până reușim să-i scoatem. Având valve
subțiri, procesul de colectare necesită îndemânare și finețe, dar este necesar pentru a ne asigura de
identitatea speciei și starea exemplarului, respectiv pentru obținerea datelor primare.
Toate scoicile vor fi identificate, măsurate (se vor efectua cele trei măsurători caracteristice:
lungime, înălţime în dreptul umbonelui şi lăţime sau grosime; uneori se adaugă şi o a patra înălţimea maximă), vor fi cântărite (cu cântare electronice cu precizie de 0,1-0,01 g), notându-se
aspecte ale morfologiei şi alte date de ordin morfologic şi ecologic, sunt fotografiate, după care sunt
eliberate. Monitorizarea se va face în tronsoane repetate, de la limita din amonte până la cea din
aval a sitului, o dată la 2-3 ani, evitându-se zonele locuite sau cu maluri artificiale, selectându-se
tronsoane cu maluri în condiții apropiate de cele naturale. Structura populației se va face pe clase de
dimensiuni și/sau cu ajutorul aprecierii claselor de vârstă, iar dinamica se va aprecia cu ajutorul
tabelelor statice de viață (la început) apoi a celor dinamice, cu ajutorul modelelor matriciale (de
exemplu cu matricile Leslie sau Lefkovich) precum și prin metode de monitorizare repetată,
obținerea și - după un număr mai mare de monitorizări și estimări - analiza seriilor de timp, cu
aprecierea și evaluarea tendinței efectivului populațional și al habitatelor specifice de-a lungul
Dunării. Se poate utiliza și fișa de monitorizare pe care o redau mai jos în variantă față/verso.
Menționăm că această fișă este identică cu cea recomandată pentru specia Unio crassus, cele două
având din punct de vedere metodologic și ecologic (în acest sit) același mod de viață și ocupă
aceleași habitate. Redăm în cele ce urmează fișa și instrucțiunile de completare.
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Fișă de teren pentru specii de nevertebrate acvatice bentonice inclusiv
pentru Pseudanodonta complanata (față)
Nr. crt. fișă
Data
Județ
Localitate
Denumire UAT
Descrierea succintă a poziției
stației
Latitudine ( 0N)
Longitudine ( 0E)
Condiții meteo
Sistem și unitate
Modul de curgere al apei în
momentul eșantionării
(se marchează cu X)

Cod stație
Numele apei
Toponim(e)
Tip habitat
Descriere condiții
de habitat

WGS84, grade zecimale
0-apă stagnantă
1-foarte încet - oc. stagnantă
2-încet, perceptibil
3-medie, curgere laminară
4-medie, turbulentă
5-viteză mare, laminară
6-viteză mare, turbulentă
7-foarte rapid, turbulentă
Lucrări de amenajare a albiei Da = 1 / Nu = 0
Starea malului apei
(se marchează cu X)

Vegetație acvatică
Vegetație palustră
Tip eșantion
(se marchează cu X)

1-natural, vegetație tipică
2-vegetație modificată
3-modificări medii, fizice
4-alterat, vegetație absentă
5-parțial artificial
6-artificial (betonat etc.)
1-prezentă/ 0-absentă
1-prezentă/ 0-absentă
calitativ (prezență/absență)
cantitativ

1-galeți, bolovani
2-pietriș
3-pietriș și nisip grosier
4-nisip tasat, granulație medie
5-nisip fin
6-nisip fin, cu detritus și/sau mâl
7-mâl (cu sau fără detritus)
Impact antropic
1-absent, aproape natural
apreciat în
2-redus, alterări fizice
momentul
3-mediu, fizic și chimic
eșantionării
4-evident, semnificativ
5-ridicat, habitate degradate
6-foarte ridicat, habitate distruse
și/sau grav poluate
Adâncimea medie 0 – 0,5 m
a apei
0,5 m - 1 m
(se marchează cu 1 m - 3 m
X)
peste 3 m
Metoda de
manuală - transect
colectare
manuală - suprafețe
(se marchează cu dragă târâtoare - prin aruncare
X)
dragă târâtoare - din barcă
Material colectat? Da = 1 / Nu = 0
Necesită studiu de Da = 1 / Nu = 0
laborator?
Substrat
predominant
(se marchează cu
X)

Descriere design eșantionare
Valori și dimensiuni ale
probelor cantitative (după
caz)
Observații/
alte informații
Alte specii identificate în
teren +
observații (după caz)

Observatori:
Fotografii (cod, nr.):
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Fișă de teren pentru specii de nevertebrate acvatice bentonice inclusiv
pentru Pseudanodonta complanata (verso)
În cazul colectării de probe cantitative, valorile de densitate și de biomasă se vor trece separat pentru
fiecare probă/stație, în sistemul de dreptunghiuri de mai jos (se vor adăuga pagini după caz)
Transect nr. ....Descriere transect ...........................................................................................................................
Descriere tehnică și metode de eșantionare utilizate în transect (după caz)..........................................................
Particularități ale stației / transectului /mediului ...................................................................................................
Valori/
probă

Transect nr. ....Descriere transect ...........................................................................................................................
Descriere tehnică și metode de eșantionare utilizate în transect (după caz)..........................................................
Particularități ale stației / transectului /mediului ...................................................................................................
Valori/
probă

Categorie (Tip) P/A

Impacturi (P – presiune actuală; A – amenințare viitoare):
Cod P/A
Descriere P/A

Intensita
te
(R/M/S)

Aprecierea stării și calității apei (text)
Aprecierea stării și calității sedimentelor (text)
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Aprecierea stării malului (text)

Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Modelul de bază al fișelor va fi printat pe format A4 și acestea vor fi legate sub forma unui
caiet de teren. Completarea se va face cu creion, sau în absența acestuia cu pix, în nici un caz cu
cerneală.
Se va acorda un identificator unic fiecărei fișe, sub forma unui număr natural (Nr. crt.
fișă), se va acorda un cod unic stației sau transectului, de exemplu utilizând numărul punctului
citit la GPS. Se va completa data calendaristică (ZZ/LL/AAAA), numele apei, județul, toponime
(de exemplu malul unei insule sau ostrov etc.), localitatea cea mai apropiată, tipul de habitat (dacă
se poate conform codului ID și al nomenclatorului standard al habitatelor, dacă nu se va căuta o
descriere cât mai rezumativă), denumirea UAT, după care sub formă de text liber se va descrie
succint poziția stației de eșantionare sau particularități ale transectului, precum și descrierea
condițiilor de habitat. Cu ajutorul unui GPS se vor preciza coordonatele geografice, în formatul
grade zecimale (gg,zzzzzz, unde g - grad și z - zecimală), precum și condițiile meteorologice.
Urmează marcarea cu x a unor opțiuni redate în fișă, pentru substratul predominant, modul de
curgere al apei, impactul antropic ca o apreciere generală, prezența lucrărilor de amenajare a
albiei (1/0), starea malului, adâncimea apei, prezența/absența vegetației acvatice și palustre,
tip eșantion (calitativ/cantitativ), metoda de colectare, dacă s-a colectat material sau nu (1/0),
dacă materialul colectat s-a conservat și necesită studiu de laborator (1/0). Sub formă de text se
va descrie designul de eșantionare, apoi valorile și dimensiunile probelor, particularitățile
eșantioanelor și ale metodologiei acestora se vor descrie în linia următoare la observații/alte
informații, speciile identificate în teren (nu numai cea de interes ci și altele care vor fi identificate,
acordându-se prioritate celor de interes sozologic), numele observatorilor și codurile sau
numerele fotografiilor digitale. Dacă în teren se vor observa/identifica în probă, stația de
eșantionare sau transect, alte specii de interes comunitar sau de interes conservativ național, se vor
adăuga anexe ale fișelor, respectiv se vor completa pentru acestea și alte fișe în mod corespunzător.
Pe verso se vor scrie detalii legate de probele cantiative (număr, dimensiuni, lungimea
transectului etc.) iar valorile de densitate și biomasă brute se vor trece în tabelele de mai jos.
Fiecare celulă va constitui o probă, în care se va scrie numărul și biomasa indivizilor, precum și alte
informații utile (de exemplu adâncimea de la care s-a colectat proba, tipul dominant al sedimentelor
etc.).
Tot pe verso vom continua cu completarea informațiilor legate de impactul antropic,
respectiv cu completarea coloanelor referitoare la categoria de presiune sau amenințare, codul
acesteia, descrierea și aprecierea intensității, respectiv dacă este ridicată, medie sau scăzută (R,
M, S). La sfârșit recomand ca, sub formă de text liber, să se aprecieze starea generală de calitate a
apei, a sedimentelor (substratului) și a malului apei.
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Tabel 59 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1.
Stabilirea locațiilor
Tronsoanele Dunării (poate în viitor și a unor afluenți) unde a fost
de monitorizare
identificată specia. Se va ține seama de:
- Prezența certă a speciei în stare vie,
- Numărul și poziția comunităților de Unionidae în care a fost
identificată specia de interes.
2.
Stabilirea
În funcție de locul și de particularitățile habitatului se vor alege în
parametrilor
mod adecvat tehnica, metoda și parametri ecologici cantitativi.
ecologici cantitativi - Recomandăm utilizarea rețelei rectangulare, a tehnicii directe
și ai metodologiei
(colectare manuală în transect combinată cu metoda suprafețelor), în
zona de mal, în perioada caldă a anului, cu cote scăzute ale Dunării.
- Se vor evalua/estima pentru fiecare sector: dimensiunea habitatului
specific, densitatea sub diversele aspecte ale acesteia (în funcție de
realitatea din teren, densitatea ecologică, brută și absolută), abaterile
și erorile standard, limitele de confidență ale estimatorilor, distribuția
spațială etc.
- Dacă va fi posibilă se va aprecia densitatea ecologică, dacă specia
este în continuare rară, se va estima o măsură a abundenței relative
(de exemplu raportare la efort x timp sau altele).
- Aprecierea structurii populației în termeni de clase de dimensiuni
sau pe vârste, iar în timp se va aprecia și evalua dinamica populației,
atât cea numerică cât și cea spațială.
- Metodologia va fi un compromis între necesitățile ecologice și cele
sozologice, astfel încât să se minimizeze sacrificarea animalelor și
alterarea habitatelor specifice, dar să se asigure identificarea
taxonomică corectă și obținerea unor parametri ecologici statistici
robuști și semnificativi ai populației (populațiilor).
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele
de monitorizare

4.

Frecventa
monitorizării

5.

Resursele umane
necesare (nr.
persoane)

6.

Numărul de zile/om
necesare

7.

Echipamentul
necesar

Mai (iunie) - început de septembrie, dar se va adapta la starea vremii
și în mod special la precipitațiile din anul respectiv. Pentru studiul
direct al habitatului specific (colectare manuală de pe suprafețe
determinate din zona de mal) se recomandă perioada din vară început de toamnă, cu cote minime ale Dunării.
O dată pe sector populat (cunoscut) la 2-3 ani. Investigarea
sectoarelor sau a tronsoanelor Dunării și afluenților acesteia, despre
care nu se cunoaște că ar fi populate cu specia respectivă, se poate
face în fiecare an.
2 persoane (dintre care cel puțin una bine instruită în taxonomie și
metodologia biologică și ecologică) în teren. Barcă cu motor și
tehnician experimentat în manevrarea acesteia, deoarece cele mai
multe zone de mal sunt greu accesibile dinspre diguri.
Minim 2 zile/sector cunoscut ca fiind colonizat o dată la 2-3 ani (în
acest moment cunoaștem 5 tronsoane, respectiv sectoare ale Dunării).
În fiecare an 10-15 zile de verificare prin sondaj a sectoarelor
necunoscute în apropierea malurilor (colectări manuale sau cu alte
metode). Când se va găsi o nouă colonie într-un nou tronson, acesta
va fi investigat, după care va trece la regimul de o verificare la 2-3
ani pentru a deranja cât mai puțin habitatul specific și comunitatea.
- hărţi cu localizarea actuală și potențială a habitatelor specifice;
- barcă (cu motor), tehnician și echipament adecvat (veste etc.);
- rețea rectangulară (scară cu trepte metalice) cu unități de 0,25 - 1
m2, dragă târâtoare, materiale anexe;
- echipament individual adecvat (cizme axile sau costum izopren
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-

etc.)
GPS;
aparat foto;
fişe de teren/caiet de teren + determinatoare;
autoturism;
alt echipament corespunzător și adecvat pentru teren.

7.26. SPECIA 1428 – MARSILEA QUADRIFOLIA
Tabel 60 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Marsilea quadrifolia L.
științifică a speciei
2.
Denumirea
Trifoiaş de baltă, Trifoi cu patru foi
populară a speciei
3.
Descrierea
Prezintă rizom cu rădăcini fixatoare şi frunze sterile lung-peţiolate, 4generală a speciei foliate, ± natante; foliolele sunt obovat-cuneate, cu margine întreagă,
glabre. Pe pedicelii secundari de la baza peţiolului foliar se formează
sorocarpii, eliptici şi turtiţi lateral, alipit-păroşi, apoi glabri, aşezaţi
orizontal şi prevăzuţi cu 2 dințişori scurţi.
4.
Perioade
Aprilie - Septembrie
importante pentru
monitorizare
5.
Cerințe de habitat Cerinţe faţă de factorii de mediu: Vegetează în lacuri, ape stagnante şi
mlaştini de la şes. Substratul variază de la mâl argilos, cu puţin adaos
de nisip fin, până la pietriş, acoperit pe alocuri cu un strat subţire
argilos. Valoarea pH-ului solului se afla în domeniul acid. Specia
preferă în general staţiuni bogat luminate sau semi-umbrite (Goriup,
2008).
Cenologie: Spirodelo-Salvinietum natantis (R 2203), Hydrocharitetum
morsus-ranae (R 2205), Hydrocharition, Nanocyperion (Sanda &
Popescu, 1998).
Habitat Natura 2000: 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de
Magnopotamion sau Hydrocharition
6.
Populația la
Specia nu este menţionată în literatura de specialitate, ori în
nivelul ariei
Formularul standard Natura 2000 din situl Corabia-Turnu Măgurele.
naturale protejate
La nivel național, este o specie sporadică pe teritoriul României.
Populaţiile acesteia sunt în restrângere datorită secării sau poluării
apelor stagnante care le adăpostesc. În siturile în care specia fusese
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înregistrată anterior, aceasta nu a mai fost regăsită la verificare
ulterioară (Goriup, 2008).
7.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

8.

Fotografii

Habitat în care a fost identificată specia Marsilea quadrifolia, râul Sâi
la intersecția cu DN54, august 2018, foto Paulina Anastasiu
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Specia Marsilea quadrifolia, râul Sâi la intersecția cu DN54, august
2018, foto Paulina Anastasiu

9.

Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate
/ recunoscute surse

Specia Marsilea quadrifolia - balta Siliștioara, Corabia,
Jud. Olt, foto Violeta Boruz
1. Ciocârlan V. 2009. Flora Ilustrată a României. Pteridophyta et
Spermatophyta. Bucureşti: Editura Ceres.
2. Dihoru G. & Negrean G. 2009. Cartea roşie a plantelor vasculare
din România. Bucureşti: Editura Academiei Române.
3. Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş
I.A. 2005. Habitatele din România. Bucureşti: Editura Tehnică
Silvică.
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10.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce
vor fi urmăriți

4. Gafta D., Mountford O.J. (coord.) 2008. Manual de interpretare a
habitatelor Natura 2000 din România. Cluj-Napoca: Editura
Risoprint.
5. Goriup P. (coord.) 2008. Natura 2000 in Romania. Species Fact
Sheets. Bucureşti: Ministerul Mediului şi Devoltării Durabile.
6. Sârbu A., Negrean G., Pascale G., Anastasiu P. 2006. Globally and
European threatened plants present in Dobrogea (South-Eastern
Romania). Pp. 116 – 122. In: Gafta D. & Akeroyd J.R. (Eds.),
Nature Conservation. Concepts and Practice. Heidelberg: Springer
Verlag. ISBN-10:3-540-47228-2; ISBN-13:978-3-540-47228-5.
7. ***Legea 13 din 1993 pentru aderarea României la Convenția
privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din
Europa.
8. ***Directiva Consiliului 92/43/EEC.
9. ***Ordonanța de urgență 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 și completările ulterioare.
1. Prezența speciei
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor, acoperirea
3. Starea habitatului speciei
4. Impactul antropic asupra speciei
5. Evaluarea stării de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Metodologia și planul de inventariere a speciei Marsilea quadrifolia
Conform Ghidului de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar din România
(Mihăilescu şi colab., 2015), activitatea de monitorizare, în general, se desfăşoară în mai multe
etape: preliminară (de documentare asupra taxonului vizat), de recunoaştere / localizare în teren a
taxonului vizat, de obţinere a informaţiilor de bază din teren, de obţinere de informaţii fundamentale
din teren şi de obţinere de informaţii suplimentare.
Etapa preliminară este practic etapa de documentare şi de modul în care se realizează
depinde succesul inventarierii / monitorizării.
Un prim pas în această etapă urmăreşte stabilirea identităţii taxonomice a speciei vizate.
Vor fi verificate toate numele cunoscute ale speciei, va fi stabilit numele acceptat şi vor fi reţinute şi
notate sinonimele cunoscute. Acest aspect este important în condiţiile în care este posibil ca o plantă
să fie găsită în diferitele resurse bibliografice sub diferite denumiri ştiinţifice. Pe baza datelor din
literatura de specialitate se face o descriere cât mai completă a taxonului vizat. În subetapa
următoare se vor colecta date privitoare la corologie, ecologie, biologie etc.. Va fi consultată
literatura de specialitate şi vor fi fişate toate resursele bibliografice care fac referire la specia de
Pagina 397

Dionisie Lupu Street, 70-72, District 1
Bucharest, Romania
t: +4 021 326 26 47; f: +4 031 817 74 16
m: +4 0727 732 286
ccat.ro|office@ccat.ro|

interes. Se vor avea în vedere inclusiv documentaţiile existente pentru ariile protejate (Fişe standard
Natura 2000, planuri de management etc.). De asemenea, vor fi consultate baze de date existente
şi se vor obţine informaţii de la persoane şi/sau agenţi/organizaţii/societăţi care administrează
teritoriile pe care se află taxonul vizat. Vor fi întrebaţi specialiştii din ţară care au mai efectuat
cercetări în zonele respective, vor fi solicitate informaţii de la ocoalele silvice, administraţiile sau
custozii rezervaţiilor. Date istorice importante vor fi culese din herbarele din ţară.
Toate informaţiile colectate vor fi fişate şi organizate într-o bază de date. Pe baza acestora se
va întocmi tabelul Date generale ale speciei.
Etapa de recunoaştere / de localizare în teren a speciei de interes presupune efectuarea
unor vizite preliminare în locurile în care aceasta ar putea creşte, având în vedere ecologia. O dată
găsită planta, se va trece la verificarea caracterelor morfologice pentru a fi siguri că acestea
corespund taxonului pe care ni l-am propus a-l inventaria / monitoriza. Apoi, vor fi evaluate vizual
aspectele privitoare la mărimea populaţiilor şi abundenţa indivizilor, la morfologia terenului. Vor fi
localizate pe hărţi siturile / populaţiile identificate şi vor fi înregistrate coordonatele geografice. Este
recomandat să se realizeze şi fotografii ale siturilor identificate astfel încât să fie posibilă analiza
acestora şi în laborator.
Această etapă are un rol important în special în eşantionarea corectă a populaţiilor
existente şi în stabilirea informaţiilor de bază ce ar putea fi colectate din teren.
Stabilirea modului de eşantionare
O dată identificate locurile, acestea se cercetează amănunţit pentru a identifica suprafeţe cu
distribuţie uniformă a speciei vizate, pe care se vor amplasa randomic staţiile de monitorizare /
ploturile cu dimensiunea de 25 mp.
În ceea ce priveşte numărul de ploturi, pentru a obţine o precizie mai mare a datelor este
indicat să se lucreze cu un număr cât mai mare de ploturi. Dacă suprafaţa de distribuţie a speciei de
interes este redusă se poate realiza un singur plot.
Stabilirea informaţiilor ce urmează a fi colectate în teren
Această etapă se desfăşoară în laborator, pe baza datelor obţinute în primele două etape şi
ţinând cont de necesităţile de raportare. Informaţiile care urmează a fi colectate sunt organizate sub
forma unor fişe de teren (Tabel 1) care vor fi tipărite pe hârtie. Acestea vor cuprinde:
- date de identificare a instituţiei şi a proiectului în cadrul căruia se realizează
inventarierea;
- data şi numele celui care realizează inventarierea;
- numele taxonului vizat;
- bioregiunea în care se face inventarierea;
- date privind localizarea populaţiei inventariate, inclusiv coordonate geografice pentru o
identificare ulterioară precisă;
- date privind populaţia speciei vizate (mărime, boli / dăunători);
- date privind habitatul în care creşte specia vizată;
- factori de presiuni şi ameninţări.
Se va utiliză următoarea fișă de monitorizare pentru specia Marsilea quadrifolia
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Instituţia
Proiect

Fişa nr.
„Planificarea managementului conservării biodiversității în două situri Natura
2000 – ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre și ROSCI0044 Corabia TurnuMăgurele, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul
Mare”.
Data

Observator
Proiect
TAXON
BIOREGIUNEA ALP
CON
PAN
STE
LOCALIZARE
Judeţ
Localitate
Coronim (sit)
Suprafaţa pe care este
Suprafaţa plotului (m2)
distribuită specia (m2, km2)
Coordonatele
N
E
Altitudine
plotului
ATRIBUTELE POPULAŢIEI
Valori / parametrii înregistraţi
Mărimea populaţiei
Abundenţa absolută
(nr. total indivizi/plot)
Abundenţa (nr. indivizi/m2)
Acoperirea (scara Braun-Blanquet)
Boli / dăunători
Boli
Dăunători
HABITATUL SPECIEI
Suprafaţa habitatului (m2)
Tip de habitat (clasificare EUNIS)
Tip de habitat (clasificare Natura 2000)
Tip de fitocenoză
(clasa/alianţa/ asociaţia, habitat românesc)
Acoperirea vegetaţiei (%)
Înălţimea vegetaţiei
Bogăţia specifică a sitului (număr de specii /
plot)
Plante rare prezente în sit

BLS
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Alte specii Natura 2000 prezente în sit
COMPETITORI / PRĂDĂTORI
Plante alohtone

Ierbivore introduse / paraziţi
PRESIUNI / AMENINŢĂRI
Activităţi agricole, silvice şi creşterea
animalelor
Activităţi de pescuit, vânătoare şi cules
Activităţi miniere şi extragere de minerale
Activităti de urbanism, industrializare sau
activităţi similare
Transport şi comunicaţie
Timpul liber şi turismul
Poluare şi alte impacturi ale activităţii
umane
Schimbări ale condiţiilor hidraulice
provocate de om
Procese naturale (biotice şi abiotice)
Etapa obţinerii informaţiilor de bază şi fundamentale din teren presupune o serie de
subetape, iar succesul realizării acestora depinde în mare măsură de o bună organizare. Astfel, este
foarte important să ştim, în funcţie de specia pe care urmează să o inventariem, care este perioada
cea mai bună pentru deplasarea în teren, care sunt materialele necesare colectării de date, ce date
trebuie colectate, care este metodologia de colectare a acestor date etc..
Planificarea vizitelor în teren şi pregătirea materialelor necesare
Cunoscându-se toate localizările speciei de interes se vor planifica din timp şi vor fi realizate
deplasări lunare, în perioada aprilie-septembrie.
Materiale necesare: reportofon, ruletă de 5 m, lupă, cameră foto, chestionare de teren (fişe
de teren), chestionare foto, carnet de teren, ziare (pentru presarea unor plante), etichete, cadru pătrat
sau circular pentru numărea indivizilor, presă, receptor GPS, hărţi topografice şi satelitare pentru
orientare în teren şi localizarea speciilor vizate.
Deplasarea în teren şi colectarea de date
Ajunşi în teren, pe baza celor stabilite în etapele precedente, se va trece la amplasarea
ploturilor. Fiind vorba despre o plantă acvatică, este bine să ne fixăm nişte repere foarte clare pe
care le vom nota în chestionarul de teren sau în carnetul de teren, astfel încât să fie posibilă
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identificarea ulterioară a sitului în cazul. Fotografiile efectuate pot, de asemenea, ajuta în
identificare plotului pe parcursul monitorizării.
Pentru fiecare plot, după instalarea acestuia, se completează o fişă de teren care va primi un
număr unic. Se va nota numele observatorului / inventariatorului, data la care se face inventarierea
şi numele taxonului.
Apoi se notează numele taxonului vizat şi se bifează în fişă regiunea biogeografică
corespunzătoare locului în care se face inventarierea. Urmează completarea datelor privind
localizarea.
În continuare se evaluaeză şi se notează suprafaţa totală pe care este distribuită specia vizată,
precum şi suprafaţa plotului. În centrul acestuia se înregistrează coordonatele GPS cu ajutorul unui
receptor GPS, precum şi altitudinea, date care se vor nota în fişa de teren.
Un capitol important în fişa de teren este alocat atributelor populaţiei speciei vizate. Vor fi
notate aspecte privind mărimea, bolile şi dăunătorii observaţi.
Abundenţa absolută va fi apreciată printr-o estimare pe clase, precizând un minimum şi un
maximum: 101-200, 201-500, 501-1000 etc. Fiind vorba de o plantă clonală, ai cărei indivizi nu pot
fi număraţi, se vor număra frunzele aflate pe un metru pătrat de apă.
Având în vedere dificultatea numărării indivizilor, este bine să se evalueze şi frecvenţa,
acoperirea.
Se vor realiza apoi observaţii privind reproducerea. Se va nota prezenţa sau absenţa
sorocarpilor.
În continuare, se vor realiza de observaţii privind starea de sănătate a indivizilor speciei
vizate din cadrul fiecărui plot. Se vor colecta informaţii asupra eventualelor boli, dăunători,
mortalitate etc..
Următoarea secţiune din Fişa de teren cuprinde date privitoare la habitatul în care creşte
specia vizată. Se va face mai întâi o evaluare a suprafeţei totale a habitatului speciei în localizarea în
care se face inventarierea. Apoi, pe baza speciilor dominante şi caracteristice, se stabilişte tipul de
habitat, conform clasificărilor EUNIS şi Natura 2000. De asemenea, se va nota tipul de fitocenoză
pentru plotul în care se face inventarierea. Dacă nu este posibilă identificarea asociaţiei, se va nota
alianţa sau habitatul românesc, în conformitate cu manualul Habitatele din România (Doniţă et al.
2005). Se va face o apreciere a gradului de acoperire cu vegetaţie a plotului şi se va nota în fişă.
Această apreciere se face vizual, evaluându-se partea din suprafaţa de probă acoperită de aparatul
foliar al plantelor din suprafaţa de probă. Gradul de acoperire cu vegetaţie va fi exprimat în
procente.
Înălţimea vegetaţiei va fi apreciată prin măsurători ale plantelor mai înalte din plot.
Un parametru important care trebuie înregistrat este bogăţia specifică a plotului. În acest
sens vor fi numărate diferitele specii din cadrul plotului (atenţie, a nu se face confuzie cu numărea
indivizilor diferitelor specii!). Separat de fişa de teren, dar care va fi anexată acesteia şi care va
purta acelaşi număr unic de înregistrare, se va realiza o listă cu taxonii vegetali din fiecare plot
inventariat.
Vor fi apoi înregistrate şi notate speciile rare din cadrul plotului inventariat, dar şi alte specii
Natura 2000, inclusiv cele faunistice. Evaluarea plantelor rare şi periclitate va avea în vedere Lista
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roşie naţională (Oltean et al. 1994) şi Cartea Roşie a Plantelor Vasculare din România (Dihoru &
Negrean 2009).
Având în vedere impactul pe care l-ar putea avea speciile alohtone asupra celor autohtone,
mai ales atunci când acestea din urmă sunt rare, vor fi identificate şi listate aceste specii şi se va
preciza abundenţa fiecăreia în parte. Vor fi notate nu doar speciile alohtone din plot, dar şi cele
aflate în afara suprafeţei eşantionate precizându-se distanţa lor faţă de plot.
Ultima secţiune a fişei de teren cuprinde aspecte privitoare la presiunile şi ameninţările
identificate în suprafaţa eşantionată şi în vecinătatea acesteia, impactul pe care îl execită asupra
habitatului în care creşte specia vizată.
Fotografierea
Vor fi realizate fotografii de ansamblu ale locului în care se face monitorizarea, apoi se va
fotografia plotul, planta de interes (habitus + detalii de identificare), plantele însoţitoare, aspecte
care vizează presiunile / factorii cu impact negativ. Pentru fiecare fotografie se completează un
chestionar foto. În cazul fotografiilor de ansamblu este important de menţionat din ce direcţie s-a
făcut fotografierea.
Managementul datelor colectate
Datele colectate vor fi centralizate în tabelul Date specifice speciei la nivelul ariei naturale
protejate. Cele de distribuţie vor fi introduse în baza de date GIS în vederea realizării hărţilor de
distribuţie (Hărţi de distribuţie a speciei ca poligon şi ca punct).
Evaluarea impacturilor şi a stării de conservare a speciei Marsilea quadrifolia se va face în
conformitate cu Ghidul de elaborare a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate.
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1. Elzinga C.L., Salzer D.W., Willoughby J.W., Gibbs J.P. 2007. Monitoring plant and animal
populations. Blackwell Science, Inc. Pp. 360. ISBN 0-632-04442-X
2. Ivan D., Doniţă N. 1975. Metode practice pentru studiul ecologic şi geografic al vegetaţiei.
Bucureşti: Edit. Universităţii din Bucureşti.
3. Ministerul Mediului 2018. Ordinul 304/02.04.2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare
a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate.
Tabel 61 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/Atribut Descriere
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde specia a fost identificată.
de monitorizare
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele
de monitorizare
Frecventa
monitorizării

4.

5.

6.
7.

Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de zile/om
necesare
Echipamentul
necesar

Martie – Septembrie
Nici o sursă bibliografică cunoscută nu indică prezenţa speciei Marsilea
quadrifolia din zona Turnu Măgurele – Corabia. Prin urmare, aceasta
este prima raportare din zonă şi din aria naturală protejată ROSCI0044
Corabia – Turnu Măgurele.
Conform
site-ului
Agenţiei
Europene
de
Mediu
(https://eunis.eea.europa.eu/species/150005), Marsilea quadrifolia se
află pe malul opus al Dunării (Bulgaria), la sud de Turnu Măgurele, în
situl Persina. Pentru acest sit, starea de conservare a speciei este
apreciată ca fiind nefavorabilă - rea.
Frecvența recomandată a monitorizării este anuală pentru a detecta mai
bine cauzele stării de conservare nefavorabilă, amploarea fenomenului
și pentru a recomanda măsurile de management viitoare adecvate.
1 specialist în botanică / fitosociologie / vegetaţie

Minimum 5 zile/om (nu sunt contorizate orele necesare pentru a ajunge
la sit)
- GPS;
- Ruletă;
- Cuadrate portabile cu suprafața de 1m2;
- Sfoară şi ţăruşi pentru marcarea ploturilor de 25 mp;
- Fișe de înregistrare;
- Hărți detaliate listate cu imagini satelitare și distribuția habitatelor
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(preluate din Baza de date GIS al proiectului);
- Ghiduri de identificare / cheie taxonomică;
- Aparat foto pentru documentare.

Pagina 404

