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1. PĂSĂRI
1.1.

Istoricul cercetărilor ornitologice în zona gurii de vărsare a Oltului în Dunăre

Cea mai veche referire la avifauna Dunării inferioare și a Luncii Dunării apare în
“Danubius Pannonico-Mysicus observationibus” din 1726 a contelui Louis Ferdinand de
Marsigli, care descrie în cinci volume, cu ilustrații, câteva elemente de geografie, geologie,
hidrologie, istoria și natura locurilor pe care le-a vizitat (Orzață, 2012). În volumul al V-lea
semnalează peste 50 de specii din zonele învecinate Dunării din Banat, Oltenia, sudul Munteniei,
până la Marea Neagră. Pentru fiecare specie face referire la dimorfismul sexual, modul de hrănire,
cuibărire și asociază desene după care se poate recunoaște majoritatea speciilor de păsări
observate de el. Clasifică speciile după biotopul unde trăiesc și după forma corpului (Kiss, 1999;
Kiss, 2006). Janos Frivaldszky (1822-1895) după un secol și jumătate de la apariția lucrării lui
Marsigli publică mai multe lucrări cu observații și cu materiale colectate din defileul Cernei și din
zona Dunării de Jos, în care prezintă amănunte asupra avifaunei acestei zone. De remarcat este și
prima lucrare de ornitologie scrisă în limba română de Carol Walstein de Vella (1795-1859)
“Elemente de Ornitologie, dupe proprii observații locale, chiar în Țara Românească” în care
sunt menționate aspecte asupra biologiei și anatomiei cucului și este remarcată prezența
călifarului alb (Tadorna tadorna) în Oltenia. În 1891, în lucrarea „Sumpfleben und Jagden von
Wien bis Batum”, Leo Kalbermatten semnalează mai multe specii de păsări de-a lungul Dunării
de la Cazane până în Delta Dunării observate în timpul acestei călătorii. De remarcat este
semnalarea coloniilor de stârci de la balta Potelu. La fel de importante sunt și speciile observate
în cursul călătoriilor sale pe Dunăre, de Ludwig Liburnau din 1892-1893, 1897 și 1903, unde, pe
lângă speciile observate notează și primele date de sosire din migrație a păsărilor migratoare. În
lucrarea de referință “Ornis Româniae” a lui Robert Ritter von Dobrovski se găsesc referiri la
specii de păsări observate sau colectate din lunca Dunării. Aceste date sunt preluate, traduse și
actualizate cu observații proprii de Dionisie Linția, în cele trei volume publicate. Primul volum
este apărut în 1946 (“Păsările României. Ornis Romanie”) și următoarele două (“Păsările din
R.P.R.”) sunt apărute în 1954 și 1955 după moartea autorului. O serie de știri ornitologice
mărunte, despre păsările din Oltenia de la Lunca Dunării apar în diverse reviste cum ar fi
“Natura”, “Carpații”, “Revista Vânătorilor” în perioada 1920-1950. Câteva studii despre păsările
Olteniei cu referire la Lunca Dunării din această zonă sunt publicate de Ion I. Cătuneanu (19041991). Alte observații despre păsări cu referiri la Lunca Dunării au fost publicate de Constantin
Rosetti-Bălănescu, George Vasiliu, Mircea Popescu, Alexandru Filipașcu, Elena Bazilescu. Aurel
Papadopol publică trei studii despre păsările Olteniei cu referiri la lunca Dunării. Cele mai
interesante studii despre păsările din zonele umede adiacente Dunării și respectiv gura de vărsare
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a Oltului sunt efectuate în perioada 1960-1980 de Matei Vlad Tălpeanu și Maria Paspaleva care
publică mai multe studii legate de această zonă umedă atât pe malul românesc cât și pe malul
bulgăresc. Lunca Dunării era supusă în acea perioadă unei agresiuni fără precedent, deoarece prin
îndiguirea continuă a Dunării această zonă umedă aproape a dispărut. În cercetările sale asupra
avifaunei luncii Dunării, Tălpeanu enumeră 166 de specii, iar între Calafat și Călărași, în 1969
găsește 122 de specii cuibăritoare din care 37 sunt sedentare și 85 de specii sunt migratoare.
Mențiuni importante asupra avifaunei din această zonă umedă au mai fost făcute de Munteanu și
Szabo (2001), Munteanu (2004), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003). Din 1995,
Mirela –Sabina Ridiche începe să publice date despre avifauna zonei umede din Lunca Dunării,
rezultatele cercetărilor sale sunt sintetizate în teza de doctorat Lunca Dunării între Calafat și
Zaval “Avifauna Luncii Dunării dintre Calafat și Zaval (jud. Dolj). Biologia, ecologia și statutul
de conservare al speciilor de păsări” publicată în 2012. În aceste studii analizează frecvența și
dinamica populațiilor de păsări în toate aspectele fenologice ale anului, evidențiază cerințele
ecologice și importanța zonelor umede în teritoriul investigat, ca medii de viață optime pentru
păsările cuibăritoare, dar și migratoare de-a lungul Dunării (Ridiche & Murariu, 2009). În urma
cercetărilor, întocmește un tablou al avifaunei actuale care cuprinde 190 specii, dintre care 19
sunt semnalate pentru prima dată în această zonă (Orzață, 2012). Din 2002 până în 2012, Narcisa
Orzață începe studiul avifaunei din Lunca Dunării între gura de vărsare a Jiului și cea a Oltului.
În cercetările sale publicate în numeroase studii Orzață (2012) inventariază 172 de specii din care
111 sunt cuibăritoare. Observațiile sale au fost sintetizate în teza sa de doctorat “Structura și
dinamica avifaunei dintre Jiu și Olt”. Alte date interesante despre avifauna de pe cursul Oltului
au mai fost publicate de Fântână și colab. (2012) sau Pap și Fântână (2008) în “Ariile de
importanță avifaunistică din România”. Toate aceste date sunt completate și de lucrarea de
anvergură a lui Victor Ciochia și colab. (2001) “Aves Danubii - Păsările Dunării de la izvoare
până la vărsare”.
ORD. GAVIIFORMES
FAM. GAVIIDAE
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) - Cufundar polar
Specie de origine siberiană, cufundarul polar un oaspete rar pentru România. A fost citat
ca oaspete de iarnă rar din Lunca Dunării de Ionescu (1968). Cufundarul polar a fost semnalat de
Tălpeanu (1965) din Lunca Dunării, citat de Bazilescu (1973). Același autor face cunoscut un
exemplar tânăr din muzeul comunii Orlea (Olt), care deși nu are date, cu siguranță provine din
zonă, ca toate piesele din muzeu. Acest exemplar este citat și de Ridiche (2012) și Orzață (2012).
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Aparițiile cufundarului polar sunt neregulate pe Dunăre din octombrie până în martie, ca
exemplare izolate sau asociate câte 2-4 indivizi (Ciochia, 2001). Pe cursul Oltului inferior de
Tănăsescu (1998) a obserbvat 5 exemplare iarna.
Gavia immer (Brünnich, 1764) – Cufundar mare
Această pasăre apare accidental pe cursul Dunării numai iarna și de obicei apar păsări
tinere. În anii `80 au fost observați cufundari mari pe cursul Dunării Superioare (Ciochia, 2001).
Din 2002 cufundarul mare a fost observat pe Olt (Fântână și colab., 2012) și de atunci, sporadic,
apar pe cursul Oltului câte 1-2 exemplare în iernile grele din Europa. Nu a fost observat la gura
de vărsare a Oltului sau pe Dunărea inferioară, dar nu este exclus ca pe viitor să fie observat și
aici, având în vedere calea de migrație importantă reprezentată de cursul Oltului și urmată de
numeroase specii pentru traversarea Carpaților.
ORD. PODICIPEDIFORMES
FAM. PODICIPEDIDAE
Podiceps nigricollis Brehm, C. L., 1831 - Corcodel cu gât negru
Este specie rară care apare în pasaj sau în timpul iernii. Specia este consemnată în
observațiile asupra păsărilor cuibăritoare din Luca Dunării de Tălpeanu și Vespremeanu (1969)
drept cuibăritoare în colonii pe vegetație plutitoare între Zimnicea și Bechet. În ultima perioadă a
fost observată rar și în număr restrâns în timpul pasajului. Podiceps nigricollis este citat din zonă
de Ridiche (2012) și Orzață (2012) din observații proprii. Cochia (1992) consideră corcodelul-cugât negru posibil cuibăritor în zona de vărsare a Oltului în Dunăre, de altfel ea apare cuibăritoare
în câteva locuri dar pe malul bulgăresc.
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) - Corcodel mare
Specie migratoare, face parte din tipul de faună mongol. Este abundantă în Lunca Dunării
(Ciochia, 2001), cuibăreste în colonii în zone cu stuf (Ciochia, 1992). Tălpeanu (1965) în studiile
sale asupra zonei inundabile din Lunca Dunării o consideră pasăre comună, cuibăritoare, care
poate fi observată în Lunca Dunării, când toamna este târzie până la începutul lui noiembrie.
Unele exemplare rămân în iernile ușoare și revin la sfârsitul lunii martie la locurile de cuibărit
(Ciochia, 1992). Munteanu și colab. (2002) citează corcodelul mare cuibăritor la gura de vărsare
a Oltului. A fost observată în zonă de Tălpeanu (1969), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera
(2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012), iar pe cursul Oltului a fost observat de Fântână și colab.
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(2012). Orzață (2012) citează specia în lista pieselor colectate de la Muzeul Sătesc Orlea, colectat
din 1962
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) - Corcodel cu gât roșu
Observat în număr restrâns, în grupuri mici, de Tălpeanu (1965), iar specia este
considerată rară în Lunca Dunării. Corcodelul gât-roșu este specie migratoare, cuibăritoare între
Călărasi și Calafat, cu cuiburi așezate pe vegetație plutitoare după Tălpeanu și Vespremeanu
(1969). Ciochia (1992) consideră că unele exemplare izolate iernează în România și este posibil
cuibăritoare în zonele învecinate și la gura de vărsare a Oltului. Ridiche (2012) și Orzață (2012)
semnalează prezența corcodelului gât-roșu în Lunca Dunării din aprilie până în septembrieoctombrie, unde este considerat oaspete de vară și cuibăritor în regiunea Zaval-Calafat-Corabia.
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) - Corcodel mic
Specie migratoare care, uneori, iernează în România în putine exemplare (Ciochia, 1992).
Tălpeanu (1965) o citează ca specie comună cuibăritoare, pe care a observat-o în Lunca Dunării
până la sfârșitul lui noiembrie. Corcodelul mic este oaspete de vară în Lunca Dunării pe care
Munteanu (2002) nu o citează ca cuibăritoare la gura de vărsare a Oltului. Este observată în zonă
de Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Tănăsescu (1998), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera
(2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Corcodelul mic a fost observat pe cursul Oltului, în
pasaj dar și în timpul verii de Munteanu și colab. (2004) și Fântână și colab. (2012). Orzață (2012)
citează specia în lista pieselor colectate depozitate la Muzeul Sătesc Orlea, cu un exemplar
colectat din zonă în 1962.
ORD. CICONIIFORMES
FAM. CICONIIDAE
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) - Barză albă
Barza albă este specie antropofilă, cuibărind exclusiv în localităţi, sate şi periferiile unor
oraşe. Cuiburile sunt construite pe stâlpii reţelelor, de electricitate, hornuri, grajduri, şuri şi foarte
puţine în copaci. În apropierea cuiburilor trebuie să fie habitatele convenabile pentru hrănire ca
pajiştile umede, smârcuri, mlaştini, terenuri inundate cu ape de adâncime mică. Este oaspete de
vară în lunile martie-aprilie până în septembrie. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969),
Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Orzață (2012) citează specia în lista pieselor de la Muzeul Sătesc Orlea, colectat din 1974. A fost
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observată pe cursul Oltului de Munteanu și colab. (2004) și Fântână și colab. (2012). Este citată
cuibăritoare în zonă de Ciochia (1998) şi de Munteanu și colab. (2002), în „Atlasul păsărilor
clocitoare din România”.
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) - Barza neagră
Pasăre migratoare cuibăreşte în păduri întinse neafectate de prezenţa umană. Este oaspete
de vară (aprilie-octombrie), cuibăreşte în lunile mai-iulie şi este observată des în perioadele de
pasaj. În timpul migraţiei, sfârşitul lunii august şi septembrie pot fi observate grupuri (5-10
exemplare) sau exemplare răzleţe în Delta şi Lunca Dunării. Această specie nu este sinantropă. A
fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu
(1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și
Orzață (2012). Orzață (2012) citează specia în lista pieselor de la Muzeul Sătesc Orlea, colectat
din 1953. Observat pe cursul Oltului, în perioadele de migrație din martie-aprilie și septembrie
câte 2-6 exemplare de Munteanu și colab. (2004) și de Fântână și colab. (2012). Este semnalată
cuibăritoare în zonă de Ciochia (1998), iar Munteanu și colab. (2002), în „Atlasul păsărilor
clocitoare din România”, o semnalează cuibăritoare numai pe cursul Oltului.
ORD. PELECANIFORMES
FAM: THRESKIORNITHIDAE
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 - Lopătar
Este oaspete de vară în lunile aprilie-octombrie. Cuibăreşte în stufărişuri în colonii simple
sau mixte în lunile mai-iulie. În zonele unde cloceşte populaţia nu depăşeşte 150 de cupluri
(Ciochia, 1998).
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citează specia în lista pieselor
de la Muzeul Sătesc Orlea, colectat din 1959. A fost observat pe cursul Oltului în timpul
pasajului de Munteanu și colab. (2004). Este semnalată posibil cuibăritoare pe cursul Oltului de
Ciochia (1992).
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) - Ţigănuş
Preferă bălţi întinse cu ape mici, cu stufăriş şi sălcii. Populaţia din ţara noastră se află în
declin, dar cuprinde peste 2.100 perechi cuibăritoare. Este oaspete de vară (în lunile aprilieseptembrie) şi pasăre de pasaj. Cuibăreşte în colonii mixte de ardeide în lunile aprilie-iunie.
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A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu şi Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu şi Chișamera
(2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
FAM. ARDEIDAE
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) - Buhai de baltă
Specie migratoare, sosește în luna aprilie și în septembrie ori prima decadă a lunii
octombrie pleacă. Uneori când iernile sunt blânde unele exemplare rămân și iernează în România.
Tălpeanu (1965) și Tălpeanu și Vespremeanu (1969) observă această specie și o consideră
cuibăritoare în Lunca Dunării între Calafat și Zimnicea. Preferă ca habitat întinderile mari de
stufăriș. Munteanu și colab. (2002) îl găsesc cuibăritor în Lunca Dunării în apropiere de zona
cercetată de noi, iar Ciochia (1992) îl consideră posibil cuibăritor în apropiere de gura de vărsare
a Oltului. După Ridiche (2012) și Orzață (2012) este prezent din aprilie până la începutul lui
septembrie, este oaspete de vară și cuibăritor. Orzață (op. cit.) citează specia în lista pieselor de la
Muzeul Sătesc Orlea, un exemplar colectat din 1963.
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) - Stârc pitic
Specie migratoare, oaspete de vara și cuibăritoare în Lunca Dunării. Tălpeanu (1965)
arată că în Lunca Dunării este specie comună care cuibărește în stufărișuri. Este citată în zonă de
Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
În volumul “Păsările clocitoare din România” Ciochia (1992) citează specia cuibăritoare în
această zonă, iar Munteanu și colab. (2002) cuprinde stârcul pitic ca posibil cuibăritor la gura de
vărsare a Oltului. A fost observată pe cursul Oltului în timpul verii de Munteanu și colab. (2004)
și de Fântână și colab. (2012).
Orzață (2012) citează specia în lista pieselor de la Muzeul Sătesc Orlea, cu un exemplar
colectat din 1960.
Nycticorax nycticorax Linnaeus, 1758 - Stârc de noapte
Oaspete de vară în lunile martie-aprilie şi septembrie-octombrie. Cuibăreşte în colonii
mixte cu alţi stârci sau cormorani sau monospecifice. Preferă bazine acvatice cu multă vegetaţie,
care au în preajmă vegetaţie arborescentă, zăvoaie, păduri de luncă, plantaţii forestiere. Citat de
Tălpeanu (1965),Tălpeanu și Vespremeanu (1969) Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012)
și Orzață (2012). Orzață (op. cit.) cuprinde stârcul de noapte în lista pieselor de la Muzeul Sătesc
Orlea,cu un exemplar colectat din 1953. A fost observat pe cursul Oltului de Munteanu și colab.
(2004) și Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
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Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) - Stârc galben
Preferă zonele umede cu vegetaţie şi ape puţin adânci. Cuibăreşte în colonii mixte, în
stufăriş sau în copaci. Este oaspete de vară (aprilie-octombrie). Sezonul de reproducere este în
mai-iulie, când femela depune 4-6 ouă. Specia este sensibilă la degradarea şi fragmentarea
habitatului. A fost afectat de desecări, desţeleniri, defrişări, poluare etc. Tălpeanu (1965) este
specie comună, cuibăritoare, iar coloniile ei sunt distruse sistematic în fiecare an de pescari. A
fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu
(op. cit.), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citează specia în lista pieselor
de la Muzeul Sătesc Orlea, colectat din 1953. A fost observat pe cursul Oltului de Munteanu și
colab. (2004) și Fântână și colab. (2012).
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)-Stârc de cireadă
Populează habitate acvatice de tip baltă, lacuri, canale și zone mlăștinoase acoperite cu
vegetație palustră. În literatura de specialitate această specie a fost semnalată în România în Delta
Dunării ca oaspete de vară (Onea, 2015). Radu (1979) o consideră chiar posibil cuibăritoare în
Deltă. Din 1996 este semnalată prima pereche cuibăritoare în Delta Dunării de Marinov (1996).
În ultimele decenii se remarcă o extindere a arealului speciei în partea de sud-est, astfel încât în
2010 el este observat în Lunca Dunării aproape de Bistret (Ridiche, 2011; Ridiche, 2012).
Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)-Stârc cenușiu
Stârcul cenușiu este specie comună pentru lunile martie-octombrie, iar când iernile sunt
blânde fără precipitații pot fi văzuti stârci de-a lungul Dunării până în decembrie-ianuarie și la
gura de vărsare a Oltului. Specia a fost observată şi este citată cuibăritoare de Tălpeanu (1965),
Tălpeanu și Vespremeanu (1969) Munteanu (2002) în Lunca Dunării între Calafat și Zimnicea.
Observatii asupra specie din zona și vecinatati sunt consemnate de Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). În Muzeul Satesc Orlea, esxista un exemplar
colectat din 1976 (Orzață, op. cit.).A fost observat pe cursul Oltului de Munteanu și colab. (2004)
și Fântână și colab. (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la
Ardea purpurea Linnaeus, 1766 - Stârc roșu
Specie comuna citata de Tălpeanu (1965) și Tălpeanu și Vespremeanu (1969), din Lunca
Dunării, din zone apropiate de Olt. Specia cuibarește în stufăriș, de unde ca și Ardeola ralloides
pontele erau distruse de pescari, iar păsările găseau refugiu în pădurile inundabile, unde
vânătoarea era interzisa fiind zona de frontieră. Ciochia (1992) considera starcul purpuriu posibil
cuibaritor în acesta zona. Munteanu și colab. (2002) nu o cuprind ca specie cuibăritoare la gura
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de vărsare a Oltului. Este observată în zona de Tălpeanu (1969), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012)
A fost observat pe cursul Oltului de Munteanu și colab. (2004) și Fântână și colab. (2012).
Ardea alba (Linnaeus, 1758) - Egreta mare
Egreta mare este o specie rară şi periclitată în România, dependentă de măsurile de
protecţie. Preferă bălţile şi lacurile întinse, eutrofe, cu stuf şi alte plante palustre. Se hrăneşte în
ape puţin adânci şi este oaspete de vară în lunile martie -octombrie. Egreta mare este mai
rezistentă la frig decât egreta mică, de aceea un număr restrâns de exemplare pot fi observate şi în
timpul iernii, când apele nu sunt îngheţate.
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012)
și Orzață (2012).
Observată şi pe cursul Oltului, în zonele cu apa de mica adâncime, în perioadele de pasaj
de Munteanu și colab. (2004) și Fântână și colab. (2012).
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) - Egretă mică
Preferă bălţi şi lacuri mari, cu stufăriş, pâlcuri de arbori, cu îndinderi de apă puţin adâncă
şi terenuri inundate. Este oaspete de vară în lunile aprilie – septembrie. Este o pasăre sensibilă la
prezenţa omului. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu
Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu
(2002),Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza
specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, cu exemplare colectat din 1952, 1963. A fost
observat pe cursul Oltului, în pasaj, dar și ca specie cuibaritioare pe insulele împădurite de
Munteanu și colab.(2004) și Fântână și colab. (2012).
FAM. PELECANIDAE
Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 - Pelican comun
Specie migratoare din tipul de fauna mongal, soseste în România în luna aprilie. De obicei
cuibareste în Delta Dunării. După terminarea clocitului, puii părasesc cuiburile după aproximativ
58 de zile și devin independenți după 70 de zile Din august asociați în grupuri mici în compania
adulților încep să se disperseze în cautare de locuri noi de hrănire (Ciochia, 1992). Tălpeanu
(1965) a observat specia în zona Calafat –Zimnicea în număr mic, exemplare care apareau în
fiecare an. Nu cuibareste în Lunca Dunării, dar sunt prezenți în zona Zimnicea-Calafat din
februarie până în octombrie. Specia a fost observată în ultima perioada în zona Tălpeanu și
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Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu și Chișamera (2003), de Ridiche ( 2012) și de
Orzață (2012). Orzață (op. cit.) citeaza specia în lista pieselor aflate la Muzeul Satesc Orlea, cu
doua exemplare colectate din1954 și 1964.
Pelecanus crispus Bruch, 1832 - Pelican creţ
La fel ca specia precedenta pelicanul cret soseste în zona de varsare a Oltului și zonele
învecinate din Lunca Dunării din februarie până în octombrie. Tălpeanu (1965) considera ca vin
în fiecare an în aceasta zona a Luncii Dunării în perioada iunie-iulie, fara a cuibari aici. Calafat și
Zimnicea de Tălpeanu și Vespremeanu (1969) și a fost observat în Lunca Dunării de Orzață
(1912) și Ridiche (2012).
ORD. SULIFORMES
FAM. PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1792) - Cormoran mare
Este o specie care apartine tipului de fauna transplearctica. În România este migrator dar
are și elemente tot mai multe sedentare. De-a lungul Dunării iernează sute de exemplare.
Tălpeanu (1965) îl găsește cuibaritor în Lunca Dunării la Ostrov și observa exemplare până în
luna noiembrie.
În iernile blande cormoranii mari iernează pe Dunăre. În muzeul de la Orlea este un
exemplar colectat în 1964. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea și citat din zona de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969),
Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche ( 2012) și Orzață (2012).
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012), iar pe cursul Oltului inferior de Tănăsescu
(1998) care a semnalat aglomerari de peste 2.500 exemplare în timpul iernii. Nu cuibareste în
zona conform Ciochia (1992) și Muntanu și col (2002).
Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) - Cormoran mic
Tălpeanu (1965) observa specia în Lunca Dunării în zona Calafat- Zimnicea, în număr
mic și fara să fie cuibăritoare. De altfel ea nu este citata cuibăritoare în acesta zona în Atlasul
păsărilor clocitoare din România editat de Muntean și al. (2002), dar Ciochia (1992) îl considera
posibil cuibaritor. A fost observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012), și pe cursul
Oltului inferior de Tănăsescu (1998) care semnalat aglomerari de 30-300 deexemplare în timpul
iernii. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea și
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citat din zona de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche ( 2012) și Orzață (2012).

ORD. PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 - Flaming roz
Flamingul roz a fost semnalat accidental în România pentru prima data de la lacul Tuzla,
20 exemplare tinere observate în 10.X.1900, dintre care două exemplare împuşcate de M. Şuţu se
află în colecţia Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa (Dombrowski 1912; Linţia
1955, Băcescu 1961; Papadopol & Tălpeanu 1986); un exemplar adult a fost colectat în
primăvara anului 1938 şi semnalat din colecţia muzeului sătesc din Orlea (balta Potelu), jud. Olt
de Tălpeanu (1964 a, b). Această citare a fost reluata de Orzață (2012) care citeaza specia în lista
pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1952. Impuscat de A. Pascu în 1937 și donat
muzeului în 1952.– Un exemplar adult, aflat într-o colecţie particulară, colectat înainte de 1983
de la Pietroşani, Zimnicea, jud. Teleorman, (Matei Tălpeanu în verbis); Ridiche (2017) citeaza o
semnalare noua din lunca Dunării din dembrie 2016, un exemplar juvenile colectat și donat
muzeului din Craoiva. Această specie preferă apele salmastre, tulburi şi puţin adânci ale
lagunelor şi lacurilor litorale precum şi ale lacurilor interioare cu salinitate ridicată. Specie parţial
migratoare, unele populaţii efectuează migraţii regulate. Nu cuibăreşte în România.
ORD. ANSERIFORMES
FAM. ANATIDAE
Anser anser Linnaeus, 1758 - Gâsca de vară
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).Orzață (op.cit.) citeaza specia în lista pieselor
de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1959. Este semnalata posibil cuibăritoare pe cursul
Oltului de Ciochia (1992).
Anser albifrons (Scopoli, 1769) - Gârlița mare
Specie de pasaj în lunile octombrie, noiembrie şi martie şi apare extrem de rar ca oaspete
de iarnă. Preferă lacurile întinse ca loc de înnoptat şi culturile agricole ca loc de hrănire. În
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interiorul cârdurilor de gârliţe care iernează, familiile rămân împreună. Gârliţele au o dietă
exclusiv ierbivoră. Se hrănesc în apă mică şi bogate în plante ierbacee. Pe păşuni şi pe pajiştile
umede caută plante şi seminţe atât de plante cultivate sau din flora sălbatică.A fost observată în
Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Grupuri de garlite mari, peste 1.500 de indivizi, au fost observate pe
Oltul inferior de Tănăsescu (1998), în timpul pasajului. Tot pe cursul Oltului de Fântână și colab.
(2012) au semnalat garlita mare.
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) - Gârliţa mică
În România apare în cursul sezonului rece, în special în Dobrogea şi accidental în celelalte
regiuni ale ţării. În cadrul recensământului de iarnă al păsărilor de apă, au fost observate câte 1015 exemplare. Specie de pasaj în lunile octombrie, noiembrie şi martie şi apare extrem de rar ca
oaspete de iarnă. În timpul perioadei de migraţie zboară şi se hrăneşte în cârdurile imense de
Anser albifrons. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu
Dunărea de Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Branta ruficollis (Pallas, 1769) - Gâscă cu gât roşu
Aparitiile în Lunca Dunării sunt accidentale și cele cateva observatii se intind pe un secol.
Cuibăreşte în tundra vest-siberiană, în peninsulele Taimir, Gidan şi Iamal, unde soseşte la
începutul lunii iunie. Migraţia de toamnă începe în septembrie. Până la mijlocul secolului al XXlea gâsca cu gât roşu ierna în zona Mării Caspice, dar în anii 1968-1969 a avut loc o schimbare
bruscă a cartierului de iernare pe coasta vestică a Mării Negre, în România şi Bulgaria (unde
ajunge acum 90% din populaţia mondială a acestei specii); un număr restrâns iernează şi în
Ucraina. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea
de Tălpeanu (1965) citare reluata de Ridiche (2012) și Orzață (2012). În aprilie 1910 Enachescu
colectează această specie de la Calarasi și este citata în literaturea de Proca (1929) și Kamner
(1930). În noiembrie 1943 Semen colecteaza unn exemplar tot de la Calarasi (Papadopol și
Tălpeanu, 1986). În februarie 1960 și noiembrie 1963 este colectata tot de la Calarasi de Sorin
Cantilli un individ, exemplarele se afla în colectia Muzeului Antipa (Papadopol, 1965). Din 1935
este colectat un exempar de la Bistret aflat acum în colectia Muzeului de Stiintele Naturii din
Craiova (Tălpeanu, 1965), iar în noiembrie 1963 este colectat un exemplar chiar de la Corabia
(Tălpeanu și Paspaleva, 1971).
Cygnus olor (Gmelin, 1787) - Lebăda de vară
Specia este răspândită în zona Palearctică, Nearctică, Etiopiană, unde preferă zone umede,
terenuri inundate etc. Se hrăneşte cu plante acvatice şi într-un procent mic cu insecte acvatice,
peşti şi broaşte. Alege locul de cuibărit în martie-aprilie. Lebada de vară a fost observată pe
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cursul Oltului inferior de Tănăsescu (1998) care a semnalat aglomerari de cate o suta de
exemplare în timpul iernii.

Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) - Lebăda de iarnă
Lebăda de iarnă preferă lacurile întinse, dulci sau salmastre, naturale sau artificiale (iazuri
piscicole, lacuri de acumulare), litoralul mării. În România este oaspete de iarnă. Soseşte în luna
noiembrie şi pleacă în martie. Când vremea devine aspră din nordul Europei păsările migrează
către Delta Dunării şi Marea Neagră, iar când temperaturile scad şi apele din Deltă şi din lagunele
litorale îngheaţă, lebedele se deplasează pe apele interioare împreună cu lebedele de vară (Cygnus
olor). A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu și Vespremeanu(1969), Ridiche (2012) și Orzață (2012).Tănăsescu (1998) care
semnalat , pe cursul Oltului inferior , cateva zeci de exemplare în timpul iernii.
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) - Călifar alb
Specie migratoare, apare rar în zona Oltului în timpul migratiilor. Observat în Lunca
Dunării de Tapeanu (1965) și citat de Ridiche (2012) și Orzață(2012). A fost observat pe cursul
Oltului în timpul pasajului de Munteanu și colab. (2004).
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 - Rața mare
Rața mare este cea mai numerosă specie acvatică sedentară, oaspete de iarnă și de pasaj în
lunca Dunării. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu
Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu
(2002),Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Acumulari mari de grupuri
de rate au fost observate pe Oltul inferior de Tănăsescu (1998), peste 2.000-3.000 de indivizi în
timpul pasajului. A fost observat pe cursul Oltului în timpul verii de Munteanu și colab. (2004) și
Fântână și colab. (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea,
colectat din din 1966. Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992) și Munteanu et al. (2002),
în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”. Rața mare este menționată ca specie protejată
cuprinsă în Anexa II și Anexa III a Directivei Păsări și Anexele 5 C și 5D ale 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.
Anas crecca Linnaeus, 1758 - Rața mică
Pagina 36

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

Specie de pasaj, apare mai ales toamna în prima parte a sezonului și rar oaspete de iarnă
Din lunca Dunării este citata de Tălpeanu (1965), de Ridiche (2012) și de Orzață (2012). A fost
observată pe cursul Oltului, între septembrie și aprilie, pe lacurile de acumulare de Fântână și
colab. (2012). Szabo și Munteanu (2004) semnaleaza specia cuibăritoare pe cursul Oltului, peste
20 de perechi. Acumulari mari de grupuri de rate mici au fost observate pe Oltul inferior de
Tănăsescu (1998), peste 1.300 de indivizi în timpul pasajului. Orzață (2012) citeaza specia în lista
pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1952, 1959.
Anas strepera Linnaeus 1758 - Raţa pestriţă
Tălpeanu (1965) și Tălpeanu și Vespremeanu (1969) citeaza această specie din Lunca
Dunării, la fel și Ridiche (2012) și Orzață (2012)A fost observat pe cursul Oltului în timpul verii,
în număr foarte mic, de Munteanu și colab. (2004). Tot cursul Oltului a fost observată, primavara
și toamna în număr mic, de Fântână și colab. (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor
de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din din 1952, 1959.
Anas penelope Linnaeus, 1758 - Raţa fluierătoare
Specie nordică ce aparţine tipului de faună siberian, prezentă în fauna sălbatică a
României mai ales în timpul pasajului de toamnă, precum şi în timpul iernii în aglomerări foarte
mari în zona lagunelor , limanurilor litorale, în Delta şi gurile Dunării. Acumulari mari de grupuri
de rate fluieratoare au fost observate pe Oltul inferior de Tănăsescu (1998), peste 300 de indivizi
în timpul pasajului. Din Lunca Dunării este citata de Ridiche (2012) și Orzață (20112). Observat
pe cursul Oltului, în timpul pasajului și iarna, în grupuri de sute de exemplare, de Munteanu și
colab. (2004) și de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Anas acuta Linnaeus, 1758 - Rața sulițar
În ţara noastră specia este foarte frecventă în perioadele de migraţie, când pot fi văzute în
Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoe cârduri de mii de exemplare(3.000-3.500). O
caracteristică importantă a acestei specii este perechea de pene din coadă mai lungă decât restul,
ceea ce i-a adus numele de „raţă suliţar”. A fost observată în Lunca Dunării şi în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Ridiche (2012) și Orzată (2012).A fost observat pe cursul
Oltului în timpul pasajului, în grupuri de sute de exemplare de Munteanu și colab. (2004) și de
Fântână și colab. (2012). Specia este menționată ca protejată cuprinsă în Anexa II și Anexa III a
Directivei Păsări și Anexele 5C și 5E ale 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.
Anas querquedula Linnaeus, 1758 - Rața cârâitoare
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A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002),Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Pe cursul Oltului a fost observată în timpul
pasajului și în timpul verii de Munteanu și colab. (2004), și de Fântână și colab. (2012). Este
citată cuibăritoare sau posibil cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Anas clypeata Linnaeus, 1758 - Raţa lingurar
Raţa lingurar are o răspândire largă în regiunea Holarctică. Cuibăreşte în regiunea boreală,
temperată şi mediteraneană. În România această specie este rară ca oaspete de vară, dar
numeroasă în pasaj şi în timpul iernii, începând din octombrie până în martie. Cuibăreşte în
număr redus în Delta Dunării, în Complexul Razim-Sinoe, Lunca Dunării şi pe unele bălţi din
zona de câmpie. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu
Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor
de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din din 1959.
Netta rufina (Pallas, 1773) - Raţa cu ciuf
Specie de tranzit în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea. În
număr mic a fost observată în noiembrie de Tălpeanu (1965) și citata de Ciochia (2001), Petrescu
(2002), Ridiche (2012).
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) - Rața cu cap castaniu
Populaţia europeană, în mare parte migratoare, preferă ca locuri de iernat în nord-vestul şi
vestul Europei, estul mărilor Mediterană, Marea Neagră şi Marea Caspică, precum şi nordul
Africii.
Şi-a extins arealul la începutul sec. XX către centrul Europei, Marea Britanie şi Franţa,
ţările mediteraneene. În România s-au înregistrat uşoare scăderi ale efectivului populaţional din
cauza schimbărilor din cadrul habitatelor de cuibărire. Statutul speciei este favorabil, cu populaţii
concentrate în special în Europa. Este citată cuibăritoare sau posibil cuibăritoare în zonă de
Ciochia (1992).Rața cu cap castaniu a fost observată pe cursul Oltului în timpul pasajului, în
grupuri de sute de exemplare, de Munteanu și colab. (2004) și de Fântână și colab. (2012). Orzață
(2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din din 1959.
Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) - Rața rosie
Preferă bălţile şi lacurile eutrofizate, cu vegetaţie acvatică şi palustră abundentă. Este
oaspete de vară, soseşte primăvara în martie şi pleacă în migraţia de toamnă în octombrie. Este o
specie sensibilă la frig, de aceea iernează rar în România. Cuibăreşte în mai-iulie, în sălcii bătrâne
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cu scorburi. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu
Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002),
Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Este citată cuibăritoare sau
posibil cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la
Muzeul Satesc Orlea, colectat din din 1959.
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) - Rața moțată
Oaspete foarte rar de iarnă. Observată pe Dunăre în Lunca Dunării de Tălpeanu (1965) și
citata de Ridiche (2012). Rata motata a fost observată pe cursul Oltului inferior de Tănăsescu
(1998) care semnalat o aglomerare de 50-80 de exemplare în timpul iernii. Rața moțată este
menționată ca specie protejată cuprinsă în Anexa a II și Anexa a III-a a Directivei Păsări.
Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) - Rața catifelată
Oaspete este oaspete de iarnă foarte rar în România. Ajunsa accidental pe cursul inferior
al Oltului ea a fost observată de Tănăsescu (1998), un exemplar, în timpul iernii.
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) - Rața sunătoare
Oaspete de iarnă în România. Aceasta rata nordica a fost observată, în sezonul rece în
Lunca Dunării de Tălpeanu (1965) și citata de Ridiche (2012), iar pe cursul Oltului de Fântână și
colab. (2012) și de Tănăsescu (1998) care semnalat peste 120 ex. de raţa sunătoare pe Oltul
inferior în timpul iernii. Rața sunătoare este un vizitator constant în timpul iernii în ultimele
decenii.
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) - Ferestraș mic
Preferă zonele umede, întinderi de apă cu stufăriş şi cu sălcii bătrâne şi scorburoase. În
România este frecvent ca oaspete de iarnă în lunile octombrie-martie şi rar este sedentar şi
cuibăritor. Existenţa acesteia ca specie clocitoare este incertă, iar Munteanu (2009) estimează un
efectiv de 20 de perechi, în Delta Dunării unde a fost observat, în ultimii ani, cu boboci. A fost
observat în Lunca Dunării şi în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu
(1965), Ciochia (2001), Ridiche (2012) și Orzată (2012). Observat pe cursul Oltului, în număr
mic iarna, de Fântână și colab. (2012) și de Tănăsescu (1998) care a semnalat peste 10 ex. de
ferestraş mic pe Oltul inferior în timpul iernii.
Mergus merganser Linnaeus, 1758 - Ferestraș mare
În România este oaspete de iarnă rar. Soseşte la mijlocul lunii octombrie şi pleacă la
începutul lunii martie. Poate fi observat pe Dunăre şi mai rar pe apele din interiorul ţării. Dacă
Dunărea îngheaţă, ferestraşul mare poate fi observat deseori în cârduri mari pe Marea Neagră. Ca
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oaspete de iarnă ferestraşul mare, 2-6 indivizi, a fost semnalat de Tănăsescu (1998) pe Oltul
inferior în timpul iernii și citat de Ridiche (2012). Ferestraşul mare are în Europa un statut de
conservare favorabil (Non-SPEC) (sigur).

ORD. ACCIPITRIFORMES
FAM. ACCIPITRIDAE
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) - Codalb
Specie sedentara observată în Lunca Dunării de Tălpeanu (1965). Tălpeanu și
Vespremeanu (1969) considera specia cuibăritoare între Calafat și Corabia. Cuiburile erau
construite în zavoaie inundabile și neinundabile în salcii și plopi. Ciochia (1992) nu o găsește
cuibăritoare, iar Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde
această specie ca păsăre posibil. clocitoare. În 2000 sunt observati 2 codalbi la confluența Oltului
cu Dunărea (Munteanu și colab., 2001). A fost observat pe cursul Oltului în timpul pasajului de
Munteanu și colab. (2004). Ridiche (2012) noteaza specia ca sporadica din august până în
ianuarie – februarie între Zaval și Calafat. A fost observată pe cursul Oltului, în perioada de pasaj
și iarna (Szabo și Munteanu, 2004). Orzață (2012) citeaza codalbul în Lunca Dunării, dar și în
lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, unde sunt 3 exemplare colectate din 1952.
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) - Erete de stuf
Eretele de stuf este cea mai comună pasăre de pradă din zonele umede, frecventă în Lunca
Dunării, în Delta Dunării şi în zonele umede din interiorul ţării. Este pasăre migratoare, care
soseşte în ţara noastră din martie până în octombrie. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969),
Ciochia (2001)), Petrescu (2002), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Este citată
cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).A fost observat pe cursul Oltului în timpul pasajului de
Munteanu și colab. (2004). Eretele de stuf este specie protejată cuprinsă în Anexa I a Directivei
Păsări şi 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.
Circus cyanaeus (Linnaeus, 1766) - Erete vânăt
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În România apare regulat, în număr mare în trecerile de primăvară şi toamnă, în martie şi
octombrie. În iernile blânde unele păsări rămân la noi, în special masculi adulţi. Nu cuibăreşte în
România. Nu există decât doua citari bibliografice a lui Tălpeanu (1965) și Ridiche (2012),
despre eretele vanat observat în Lunca Dunării în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea.
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012), doar în perioada de pasaj din octombrienoiembrie.
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) - Uliu porumbar
Uliul porumbar are o distribuţie holarctică. În Româna este pasăre sedentară şi răspândită
aproape în toate zonele din ţară. În perioada de iarnă numărul păsărilor de la noi din ţară sporesc
datorită exemplarelor sosite din nordul Europei. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969),
Ciochia (2001), ), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului
de Fântână și colab. (2012) ca specie sedentara cuibăritoare în pădurile de foioase.
Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) - Uliu cu picioare scurte
Uliu cu picioare scurte preferă pădurile de foioase cu luminişuri, arborete mici, parcuri
mari, în zonă de câmpie sau dealuri joase. Distribuţia în România nu este cu precizie cunoscută,
se ştie totuşi că a fost şi este present, rar, în Muntenia şi Dobrogea. Este oaspete de vară în lunile
aprilie-septembrie, pasăre de pasaj, mai ales în Dobrogea. A fost observată în Lunca Dunării și în
zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) - Uliu păsărar
Specie sedentară, cuibăritoare. În cursul iernii efectivul populației sedentare este sporit cu
oaspeti de iarnă, exemplare din populațiile europene nordic. A fost observată în Lunca Dunării și
în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul
Oltului de Fântână și colab. (2012) ca specie cuibăritoare rara și sedentara. Orzață (2012) citeaza
specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din din 1952. Munteanu et al. (2002),
în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre posibil
clocitoare în zona.
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) - Şorecar comun
Şorecarul comun (Buteo buteo) este pasăre răpitoare, carnivoră, de talie mare, comună în
România. Este prezentă tot timpul anului. Toamna şi iarna poate parcurge distanţe mari pentru a
găsi locuri cu hrană abundentă, de aceea numărul lor este mai mare în zona de câmpie. Populaţiei
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din România i se alătură un număr mare de exemplare ce migrează din nordul Europei. Preferă
lizierele pădurilor, unde se refugiază sau pândesc prada de pe copaci înalţi, cu ramuri uscate.
Specie sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu
Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu
(2002),Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).Observat și pe cursul
Oltului de Fântână și colab. (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul
Satesc Orlea, colectat din 1952 și 1959. Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare
din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare în zonă.
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) - Şorecar mare
În România cuibăreşte în Dobrogea în munţii Măcinului. Acum 20 de ani era considerat
numai specie de pasaj. Preferă zonele de câmpie cu terenuri aride cu vegetaţie de stepă, dar şi cu
pâlcuri de arbori sau abrupturi stâncoase (utilizate ca locuri de cuibărit) aproape de apă.
Specie migratoare. A fost observată în Lunca Dunării Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) - Şorecarul încălţat
În timpul iernilor grele este ospete de iarnă destul de numeros în România. Uneori apare
din octombrie-noiembrie şi poposeste aici până în martie. Se deosebeşte de şorecarul comun prin
picioarele încălţate cu pene până la degete. Culoarea penajului este foarte variabilă, când
întunecată, când deschisă, dar întotdeauna pe faţa inferioară a curburii aripii se află o pată mare
întunecată. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu
Dunărea de Tălpeanu (1965), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012.
Aquila clanga Pallas, 1811 - Acvila ţipătoare mare
Acvila ţipătoare mare. în România este pasăre parţial migratoare. A cuibărit în diferite
zone ale ţării, dar cuiburile găsite sunt foarte puţine la număr, astfel se ştiu cuiburi din
Transilvania şi Dobrogea. Nu există date recente care să confirme cuibăritul în ţara noastră. Sunt
observaţii din perioada de pasaj şi iarnă, pentru că iernează cu regularitate în Delta Dunării, dar
rămâne o pasăre foarte rară. Perioada de pasaj cuprinde lunile martie-aprilie şi octombrienoiembrie şi oaspete de iarnă. Dintre factorii limitativi amintim tăierea pădurilor, deranjul în
perioada cuibăritului, împuşcarea adulţilor, otrăvirea rozătoarelor, drenarea şi reducerea zonelor
umede etc.
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) - Acvila de munte
Specie sedentară foarte rară, prezentă numai în munții.Acvilele de munte nu sunt
migratoare, dar în iernile grele coboară în zona de câmpie unde găsesc mai uşor hrană. Unele din
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aceste păsări maiestuoase cad pradă ignoranţei vânătorilor care încă le mai împuşcă pentru trofee
sau, pentru că le consideră dăunătoare.Observată pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
Aquila chrysaetos este specie protejată cuprinsă în Anexa I a Directivei Păsări şi 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 şi în Lista Roșie a vertebratelor din România.

Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831 - Acvila țipătoare mică
Acvila mică a fost una dintre speciile de răpitoare larg răspândite la noi în ţară în secolul
al XIX-lea şi începutul secolului XX, după care intens prigonite prin otrăvire cu stricnină,
împuşcare şi otrăvire cu DDT efectivul a scăzut dramatic până în anii 1970. Este oaspete de vară
în România (martie -octombrie) şi pasăre de pasaj (Munteanu, 2009). Preferă pădurile mature de
foioase, intercalate cu pajişti sau agro-ecosisteme, în apropierea zonelor umede, în păduri de
luncă. A fost observată în Lunca Dunării şi în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Ciochia (2004) şi Ridiche (2012).
FAM. PANDIONIDAE
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) - Uligan pescar
Nu cuibăreşte în România. În timpul migraţiei apare regulat la toate apele mari din ţară,
iar timpul trecerilor este primăvara (aprilie-mai) şi toamna (septembrie-octombrie). Pandion
haliaeetus poate fi considerat o pasăre rară pentru ţara noastră, iar îndiguirile, desecările,
restrîngerea zonelor umede, pesticidele au constituit factori limitativi în întregul areal nu numai
în România. Este specie de pasaj sporadica pe cursul Dunării după Ciochia (2001). Este citat de
Tălpeanu (1965) din Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea și
Ridiche (2012). A fost observat pe cursul Oltului în timpul pasajului de Munteanu și colab.
(2004).
ORD. FALCONIFORMES
FAM. FALCONIDAE
Falco peregrinus Tunstal, 1771 - Șoim călător
Oaspete de vară şi specie de tranzit rară, probabil clocitoare în România. Observat în
Lunca Dunării de Tălpeanu (1965) și observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este
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o specie care doar tranziteaza zona inundabila a Dunării (Ridiche, 2012). Șoimul călător este
protejat, iar speciea este cuprinsă în Anexa I a Directivei Păsări şi 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.
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 - Vânturel roşu
Oaspete de vară obișnuit în întreaga regiune a bazinului Dunării (Ciochia, 2001). A fost
observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu
(1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002),Petrescu și Chișamera
(2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966.
Ciochia (1992) și Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România” și
Ciochia (1992), cuprind această specie ca păsăre clocitoare în zona studiata.
Falco vespertinus Linnaeus, 1758 - Vânturel de seară
În România este răspândit în Dobrogea, sudul ţării, vestul ţării şi câteva puncte din
Transilvania. Coloniile de vânturel sunt legate de coloniile de ciori (Corvus frugilegus), deoarece
acestă specie cloceşte în cuiburi vechi de ciori. Preferă lizierele pădurilor, perdele forestiere,
păduri de luncă, plantaţii de salcâm, arborii înalţi din lungul şoselelor, pâlcuri de copaci în
silvostepă. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu
Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002),
Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 - Şoimul rândunelelor
În România şoimul rândunelelor este specie cuibăritoare, oaspete de vară, frecvent în
zonele împădurite extracarpatice colinare şi de câmpie, în Lunca şi Delta Dunării. Soseşte din
migraţie în luna aprilie şi pleacă spre sud în septembrie, spre sfârşitul lunii, în funcţie de
condiţiile meteorologice. A fost observat în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965) ca frecvant, Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia
(2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).Observat
pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012), specie cuibăritoare, oaspete de vara. Orzață (2012)
citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1962.
Falco naumanni Fleischer, 1818 - Vânturel mic
Este oaspete de vară în lunile aprilie-iulie (septembrie) şi probabil pasăre de pasaj. Este o
pasăre rară în România. Observat în Lunca Dunării de Orzață (2012).
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Falco columbarius aesalon Tunstall, 1771 – Şoim de iarnă
Nu cuibăreşte în România, dar este un oaspete de iarnă obişnuit. Poate fi observat din
octombrie până în aprilie. Preferă pădurile din zona de silvostepă şi stepă. Aceşti oaspeţi de iarnă
care vin la noi par să fie păsări tinere, în special masculi. Observat în Lunca Dunării de Ridiche
(2012).

ORD. GALLIFORMES
FAM. PHASIANIDAE
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) - Potârniche
Potârnichea este larg răspândită în România, dar efectivul este în scădere; Specie
sedentară, cuibăritoare în România; Munteanu et al. (2002) în „Atlasul păsărilor clocitoare din
România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare în zona. A fost observată în Lunca
Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și
Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002),Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea,
colectat din 1964.
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) - Prepeliţă
Specie migratoare, cuibăritoare, oaspete de vara, frecventa. A fost observată în Lunca
Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și
Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea,
colectat din 1959 și 1982. Este citată cuibăritoare sau posibil cuibăritoare în zonă de Ciochia
(1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre posibil clocitoare.
Phasianus colchichus Linnaeus, 1758 - Fazan
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea,
colectat din 1952 și 1973. Este citată cuibăritoare cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
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Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre clocitoare.
ORD. GRUIFORMES
FAM. RALLIDAE
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 - Cârstel de baltă
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Ridiche (2012) și Orzață
(2012).Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1960.
Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Crex crex (Linnaeus, 1758) - Cristel de câmp
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață
(2012).Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1963.
Este citată cuibăritoare de Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”.
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) - Găinuşă de baltă
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002),Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). A fost observată pe cursul Oltului în timpul
verii de Munteanu și colab. (2004) și de Fântână și colab. (2012). Orzață (2012) citeaza specia în
lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1963, 1976 și 1978. Este citată cuibăritoare
sau posibil cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor
clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre posibil clocitoare.
Fulica atra Linnaeus, 1758 - Lişiţă
Lişiţa este una dintre cele mai frecvente specii acvatice de la noi, care populează toate
bălţile şi lacurile mai mari, sau chiar mai mici, acoperite cu vegetaţie lacustră. Specie migratoare,
ea rămâne să ierneze în mii sau zeci de mii de exemplare în timpul iernilor mai uşoare în zona
lacurilor litorale, Delta Dunării, sau chiar lacuri din interiorul ţării, ca cele din Câmpia Română.
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Aglomerari mari de lisite, peste 3.500 de
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indivizi, în timpul pasajului au fost observate pe Oltul inferior de Tănăsescu (1998). Au mai fost
vazute lisite pe cursul Oltului în timpul verii de Munteanu și colab. (2004) și de Fântână și colab.
(2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1963
și 1966. Este citată cuibăritoare cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în
„Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.

ORD. CHARADRIIFORMES
FAM. HAEMATOPODIDAE
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 - Scoicar
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Ciochia (2001), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Szabo și Munteanu (2004)
semnaleaza specia cuibăritoare pe cursul Oltului, peste 2-3 perechi și tot Munteanu și Szabo
(2001) semnaleaza scoicarul însoţit de pui la confluenţa Oltului cu Dunărea. Este citată
cuibăritoare de Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”.
FAM. CHARADRIIDAE
Charadrius dubius curonicus Gmelin, 1780 - Prundaras gulerat mic
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). În pasaj și în timpul verii a fost observată pe cursul Oltului de Munteanu
și colab. (2004) și de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre clocitoare.
Pluvialis squatarola (Linnaeus 1758 ) - Ploier argintiu
Specie de tranzit. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
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Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) - Nagâţ
Specie de pasaj, apare regulat în număr mare primăvara și rar toamna. A fost observată în
Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965),
Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003),
Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (op. cit.) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul
Satesc Orlea, colectat din 1962 și 1966.Pe cursul Oltului au fost observate în timpul pasajului,
cate 100-250 exemplare, de Munteanu și colab. (2004). Szabo și Munteanu (2004) semnaleaza
specia cuibăritoare pe cursul Oltului, iar la confuenta Oltului cu Dunărea Munteanu și Szabi
(2001) observa peste 20 de perechi. Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992) și de
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”.
Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) - Pietruș
Specie de pasaj. Aparitii sporadice, rare. A fost observat o singura data pe cursul Oltului
inferior în timpul pasajului de Munteanu și colab. (2004).
FAM. SCOLOPACIDAE
Calidris temmincki (Leisler, 1812) - Fugaci pitic
Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului de Ridiche (2012) și Orzață (2012). A fost observat pe cursul Oltului inferior, în timpul
pasajului, de Munteanu și colab. (2004).
Calidris minuta (Leisler, 1812) - Fugaci mic
Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ciochia (2001), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Calidris alpina (Linnaeus, 1758) - Fugaci de țărm
Specie de pasaj. Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Calidris ferruginea (Pontoppidan,1763) - Fugaci roșcat
Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). A fost observat pe cursul Oltului
în timpul pasajului de Munteanu și colab. (2004).
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Calidris pugnax (Linnaeus 1758) - Bătăuș
Specie de pasaj. Nu cuibăreşte în România, dar sunt pasări de pasaj atât toamna cât şi
primăvara. Pasajul are loc în iulie-octombrie toamna, iar primăvara în martie-aprilie. Încă de la
sfârşitul lui iulie se pot observa în bălţile din Lunca Dunării şi alte zone umede bătăuşi singuratici
sau în stoluri. Numărul lor creşte din august către septembrie când apar în grupuri de sute de
exemplare, pot rămâne până la începutul lui octombrie. A fost observat pe cursul Oltului în
timpul pasajului în grupuri de peste 200 exemplare de Munteanu și colab. (2004).

Tringa erythropus (Pallas, 1764) - Fluierar negru
Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață
(2012).
Tringa totanus (Linnaeus 1758) - Fluierar picior negru
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre posibil clocitoare.
Tringa stagnatilis (Brechstein, 1803) - Fluirar de lac
Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ridiche (2012) și Orzață (2012). A fost observat pe
cursul Oltului în timpul pasajului de Munteanu și colab. (2004).
Tringa nebularia (Gunnar, 1767) - Fluierar picior verde
Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965) și la confluența Oltului cu Dunărea (Munteanu și Szabo,
2001) și Orzață (2012).
Tringa ochropus Linnaeus, 1758 - Fluirerar de zăvoi
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Ciochia (2001), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012) dar și la confluența Oltului cu
Dunărea (Munteanu și Szabo, 2001).
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Tringa glareola Linnaeus, 1758 - Fluierar de mlaștină
Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965) și Ridiche (2012) și Orzață (2012). A fost observat pe
cursul Oltului în timpul pasajului de Munteanu și colab. (2004).
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) - Fluierar de munte
Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965) și Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul
Oltului de Fântână și colab. (2012).Este citată cuibăritoare sau posibil cuibăritoare în zonă de
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”.
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) - Culic mare
Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață
(2012).
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) - Sitar de mal
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Ciochia (2001), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Pe cursul Oltului în timpul pasajului a fost semnalata de Munteanu și colab. (2004), iar și la
confluența Oltului cu Dunărea de Munteanu și Szabo (2001). Orzață (2012) citeaza specia în lista
pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1959.
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 - Sitar de pădure
Specie de pasaj şi oaspete de vară. Citat din lunca Dunării de Tălpeanu (1965) şi Ridiche
(2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Orzață (2012) citeaza specia în
lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1959.
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) - Becațină comună
Specie de pasaj. Citat din lunca Dunării de Tălpeanu (1965), Orzață (2012) şi Ridiche
(2012). A fost observată pe cursul Oltului în timpul pasajului de Munteanu și colab. (2004).
Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1959.
Gallinago media (Lathm, 1787) - Becațină mare
Specie de pasaj, citata din lunca Dunării de Tălpeanu (1965). A fost observată pe cursul
Oltului în timpul pasajului de Munteanu și colab. (2004).
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Lymnocriptes minimus (Brünnich, 1764) - Becațină mică
Specie de pasaj la confluența Oltului cu Dunărea. Orzață (2012) citeaza specia în lista
pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966.
FAM. RECURVIROSTRIDAE
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) - Piciorong
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu și Chișamera
(2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Este citată cuibăritoare de Munteanu et al. (2002), în
„Atlasul păsărilor clocitoare din România”.
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 - Ciocîntors
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Ciochia (2001), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Szabo și Munteanu (2004) semnaleaza specia cuibăritoare pe cursul Oltului cateva perechi (2-3).
Munteanu și Szabo (2001) semnaleaza ciocintorsul, peste 5 exemplare la cuib sau insotite de pui
la confluența Oltului cu Dunărea. Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din
România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare la confluența Oltului cu Dunărea.
FAM. BURHINIDAE
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) - Pasărea ogorului
Este oaspete de vară în lunile aprilie-septembrie. Este pasăre crepusculară, nocturnă. În
România cuibăreşte în principal în Dobrogea, pe terenurile aride de pe grindurile Deltei Dunării.
În ultimii ani a fost semnalată în perioada cuibăritului în lunca Oltului pe ţărmurile lacurilor de
acumulare Strejeşti şi Drăgăşani (Munteanu, 2004), pe Dunăre la Turnu Măgurele (Munteanu,
2009), Rast-Bistrţ (Tălpeanu, 1963), Desa-Ciuperceni (Ridiche, 2003). Szabo și Munteanu (2004)
semnaleaza specia cuibăritoare pe cursul Oltului, cateva perechi. Deasemenea Munteanu și Szabo
(2001) semnaleaza pasărea ogorului insotita de pui la confluența Oltului cu Dunărea peste 10
exemplare. Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde
această specie ca păsăre clocitoare.
FAM. GLAREOLIDAE
Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) - Ciovlica ruginie
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A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Ridiche (2012) și Orzață
(2012) ca săpecie cuibăritoare.
FAM. LARIDAE
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) - Pescăruș râzător
Pescărușul râzător este specie sporadică vara și numeroasa în pasaj și în timpul iernii. A
fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu
(1965), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Specie numeroasă și obișnuită în timpul iernii și a pasajelor de primăvară. A fost observat
pe cursul Oltului în timpul pasajului, dar și vara, de Munteanu și colab. (2004) în aglomerari de
peste 2.000 exemplare și de Fântână și colab. (2012). Pescarusul razator a fost observat pe Oltul
inferior de Tănăsescu (1998) care semnalat aglomerari de sute de exemplare în timpul iernii. Este
citată cuibăritoare sau posibil cuibăritoare de Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor
clocitoare din România”. Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea,
colectat din 1962 și 1964.
Larus minutus Pallas, 1766 - Pescăruş mic
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Ciochia (2001), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
A fost observat pe cursul Oltului în timpul pasajului în număr mic de 2-10 exemplare de
Munteanu și colab. (2004).
Larus cachinnans Pallas, 1811 - Pescăruş pontic
A fost observat în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
A fost observat pe cursul Oltului în timpul pasajului de Munteanu și colab. (2004), peste 200
exemplare. Tot pe cursul Oltului a fost semnalat de Fântână și colab. (2012) și de Tănăsescu
(1998), pe Oltul, inferior unde a numărat aglomerari de peste 2.000 de indivizi în timpul iernii.
Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1962.
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre posibil clocitoare.
Larus canus Linnaeus, 1758 - Pescăruş sur
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Specie de pasaj care aparea numai iarna. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Semnalat pe cursul Oltului inferior de Tănăsescu (1998) în timpul iernii, peste 40 de exemplare.
FAM. STERNIDAE
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) - Chirighiţă neagră
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Ridiche (2012) și Orzață
(2012). A fost observat pe cursul Oltului în timpul pasajului în grupuri de peste 300 exemplare de
Munteanu și colab. (2004). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).

Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) - Chirighiţă cu aripi albe
Specie migratoare, oaspete de vara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969),
Ciochia (2001), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). A fost observat
pe cursul Oltului în timpul pasajului între 30-180 exemplare, de Munteanu și colab. (2004)
Chlidonias hybridus (Pallas, 1811) - Chirighiţă cu obraz alb
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu și Chișamera
(2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). A fost observat pe cursul Oltului în timpul pasajului,
100-250 exemplare, de Munteanu și colab. (2004). Este citată ca posibil cuibăritoare în zonă de
Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde
această specie ca păsăre posibil clocitoare.
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 - Chiră de baltă
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Pe cursul Oltului în timpul verii a fost
observat de Munteanu și colab. (2004). Munteanu și Szabo (2001) semnaleaza specia la
confluența Oltului cu Dunărea. Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc
Orlea, colectat din 1974 și 1979. Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
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Sterna albifrons, Pallas 1764 - Chiră mică
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Munteanu și Szabo (2001, 2004 ) semnaleaza în timpul verii pe cursul inferior al Oltului
și la confluența Oltului cu Dunărea. Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu
et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre
clocitoare.

ORD. COLUMBIFORMES
FAM. COLUMBIDAE
Columba palumbus Linnaeus, 1758 - Porumbel gulerat
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe
cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată ca posibil cuibăritoare în zonă de Ciochia
(1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre clocitoare.
Columba oenas Linnaeus, 1758 - Porumbel de scorbură
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Pe cursul Oltului a fost semnalat de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în
zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002) cuprinde această specie ca păsăre posibil
clocitoare.
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) - Turturică
Specie migratoare, oaspete de vara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969),
Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de
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Fântână și colab. (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea,
colectat din 1966. Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002)
cuprinde specia ca păsăre clocitoare.
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) - Guguştiuc
Specie sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe
cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre clocitoare.

ORD. CUCULIFORMES
FAM. CUCULIDAE
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 - Cuc
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea,
colectat din 1963. Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare
în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002) cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
ORD. STRIGIFORMES
FAM. TYTONIDAE
Tyto alba guttata (C. L. Brehm, 1831) - Strigă
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de
la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966. La Muzeul Grigore Antipa exista un preparat mumifiat
colectat din acesta zona, inelat în Helgoland.
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FAM. STRIGIDAE
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) - Buhă
Specie sedentară, cuibăritoare considerată rară de Munteanu (2009). A fost observată în
Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965),
Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1960.
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Specia este cuprinsă la categoria speciilor
de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE
Strix uralensis Pallas, 1771 - Huhurezul mare
Huhurezul mare este specie sedentară, care preferă pădurile mari de conifere și mai rar pe
cele de foioase, uneori, în iernile grele coboara la altitudini mici, în pădurile din câmpie. Orzață
(2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966. Observat pe
cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
Asio otus (Linnaeus, 1758) - Ciuf de pădure
Pasăre sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea, Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1979.
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia
(1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre posibil clocitoare.
Otus scops Linnaeus, 1758 - Ciuș
Migratoare, oaspete de vara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia
(2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012).Observat pe cursul Oltului de Fântână și
colab. (2012). Este citată cuibăritoare sau posibil cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre posibil clocitoare.
Strix aluco Linnaeus, 1758 - Huhurezul mic
Pasăre sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab.
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(2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul
păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
Athene noctua (Linnaeus, 1758) - Cucuvea
Specie sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012)
citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1975 și 1983. Observat pe
cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre clocitoare.

ORD. APODIFORMES
FAM. APODIDAE
Apus apus (Linnaeus, 1758) - Drepnea neagră
Drepneaua neagră este oaspete de vară cuibăritoare; primăvara sosește tărziu, în ultimele
zile ale lunii aprilie sau început de mai, iar plecarea toamna este foarte timpurie uneori de la
început de august până la jumătatatea acestei luni. Există variații anuale, așa încât unori pot fi
văzute și la sfârșitul lui august primele zile ale lunii septembrie. A fost observată în Lunca
Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și
Vespremeanu (1969), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și
colab. (2012). Este citată cuibăritoare cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al.
(2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre posibil
clocitoare.
ORD. CORACIIFORMES
FAM. ALCEDINIDAE
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) - Pescăraş albastru
Specie acvatică, sedentară care după terminarea perioadei de reproducere devine eratică;
clocitul începe în luna aprilie. A fost semnalata ca pasăre clocitoare în Lunca Dunării de
Tălpeanu și Vespremeanu (1969). Ciochia (1992) îl citeaza ca posibil cuibaritor la confluența
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Oltului cu Dunărea, la fel și în „Atlasul păsărilor clocitoare din România” (Munteanu și colab.
(2002). A fost observată în zonele limitrofe de Tălpeanu (1965), Petrescu și Chișamera (2003),
Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
FAM. MEROPIDAE
Merops apiaster Linnaeus, 1758 - Prigorie
Specie migratoare, oaspete de vara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969),
Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1963 și 1976.
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia
(1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre clocitoare.
FAM. CORACIIDAE
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 - Dumbrăveancă
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor
de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1959 și 1976. Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia
(1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre clocitoare.
FAM. UPUPIDAE
Upupa epops Linnaeus, 1758 - Pupăză
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor
de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1979. Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre clocitoare.
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ORD. PICIFORMES
FAM. PICIDAE
Jynx torquilla (Linnaeus, 1758) - Capîntortură
Oaspete de vară, cuibăritor. A fost observat în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea,
colectat din 1963. Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare
în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”,
cuprinde această specie ca păsăre posibil clocitoare. Specia este cuprinsă în Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC (A236).
Picus viridis Linnaeus, 1758 - Ghionoaie verde
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor
de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966 și 1975. Observat pe cursul Oltului de Fântână și
colab. (2012) ca specie sedentara și cuibăritoare. Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia
(1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre posibil clocitoare.
Picus canus Gmelin, 1788 - Ghionoaie sură
Pasăre sedentară, răspândită în pădurile de foioase, în pădurile de amestec sau în cele de
molid până la o altitudine de 1300 m. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia
(2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). A fost
observată pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia
(1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre posibil clocitoare.
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) - Ciocănitoare neagră / Negraică
Ciocănitoare neagră este specie sedentară. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul
Oltului de Fântână și colab. (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul
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Satesc Orlea, colectat din 1952. Ciocănitoarea neagră este o specie sedentară, cuibăritoare,
protejată, de interes comunitar.
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) - Ciocănitoare mare
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor
de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1963 și 1984. Observat pe cursul Oltului de Fântână și
colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în
„Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833) - Ciocănitoare de grădină
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al.
(2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre
clocitoare.
Dendrocoptes medius (Linnaeus, 1758) - Ciocănitoare de stejar
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ridiche (2012) și Orzață (2012).Observat pe
cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre clocitoare.
Dryobates minor (Linnaeus, 1758) - Ciocănitoare mică
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ridiche (2012) și Orzață (2012). A fost
semnalat de pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul
păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
ORD. PASSERIFORMES
FAM. ALAUDIDAE
Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) - Ciocârlie de stol
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A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche
(2012) și Orzață (2012).
Eremophila alpestris flava (Gmelin, 1789) - Ciocârlie urecheată
Oaspete de iarna. A fost observantă în Lunca Dunării şi în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965). Aceasta este singura citare din Lunca Dunării. Câteva
exemplare colectate se află în colectia ornitologica de la Muzeul “Grigore Antipa”.
Galerida cristata Linnaeus, 1758 - Ciocârlan
Specie migratoare, oaspete de vara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969),
Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966.
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre clocitoare.
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 - Ciocârlie
Specie migratoare, cuibăritoare, oaspete de vara, a fost observată în Lunca Dunării și în
zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1963.
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia
(1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre clocitoare.
FAM. HIRUNDINIDAE
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) - Lăstun de mal
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Munteanu și Szabo (2001) semnaleaza
lastunul de mal, peste 1.000 de exemplare, cuibaritor la Confluența Oltului cu Dunărea
Este citată cuibăritoare sau posibil cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al.
(2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre posibil
clocitoare.
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Hirundo rustica Linnaeus, 1758 - Rândunică
Specie migratoare, oaspete de vară, cuibăritoare, citată din Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969),
Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1984.
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată ca posibil cuibăritoare în zonă
de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”,
cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) - Lăstun de casă
Specie migratoare, oaspete de vară, cuibăritoare; mult mai numeroasă decât rândunica,
citată din Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965),
Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003),
Ridiche (2012) și Orzață (2012).Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul
păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
FAM. ORIOLIDAE
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) - Grangur
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și
colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în
„Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
FAM. CORVIDAE
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) - Gaiță
Specie sedentara. A fost observată în Lunca Dunării şi în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de
la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966. Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor
clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
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Pica pica (Linnaeus, 1758) - Coțofană
Specie sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012)
citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1960 și 1966. Observat pe
cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre clocitoare.
Coloeus monedula (Linnaeus, 1758) - Stăncuță
Specie sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012)
citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966. Observat pe cursul
Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu
et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre
clocitoare.
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 - Cioară de semănătură
Specie sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012)
citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966. Observat pe cursul
Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu
et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre
clocitoare.
Corvus cornix (Linnaeus, 1758) - Cioară grivă
Specie sedentară, cuibăritoare, puţin numerosă cu o largă răspândire. A fost observată în
Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965),
Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003),
Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul
Satesc Orlea, colectat din 1966. Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este
citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor
clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
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FAM. PARIDAE
Parus major Linnaeus, 1758 - Piţigoi mare
Specie sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe
cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre clocitoare.

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) - Piţigoi albastru
Specie sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de
la Muzeul Satesc Orlea. Observată pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată
cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare
din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
Poecile palustris (Linnaeus, 1758) - Piţigoi sur
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
FAM. AEGITHALIDAE
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) - Piţigoi codat
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Ridiche (2012) și Orzață (2012). Semnalat de pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este
citată cuibăritoare sau posibil cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
FAM. REMIZIDAE
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) - Boicuș
Specie migratoare, oaspete de vara, a fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969),
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Ridiche (2012) și Orzață (2012). Semnalata pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Orzață
(2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966. Munteanu et
al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre
posibil clocitoare.
FAM. SITTIDAE
Sitta europaea caesia Wolf, 1810 - Țiclean
Specie sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ridiche (2012) și
Orzață (2012). Semnalata pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în
zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”,
cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
FAM. CERTHIIDAE
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 - Cojoaică de pădure
Specie sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ridiche (2012) și
Orzață (2012). Semnalata pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
FAM. TROGLODYTIDAE
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) - Ochiuboului / Împărătuş
În România este specie sedentar-migratoare, cuibăritoare. A fost observată în Lunca
Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965) - ca specie de
tranzit și iarna, de Tălpeanu (1965), Ridiche (2012) și Orzață (2012); Fântână și colab. (2012) au
sermnalat-o de pe cursul Oltului.
FAM. MUSCICAPIDAE
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) – Mărăcinar mare
Oaspete de vară, cuibăritor şi migrator în România, mai numeros în Lunca Dunării în
pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Orzață (2012); Este citată ca posibil cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) - Mărăcinar negru
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Oaspete de vară, cuibăritor şi migrator în România, mai numeros în Lunca Dunării în
pasaj. A fost observat în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Orzață (2012) și cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) - Pietrar sur
Specie migratoare, oaspete de vara, a fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969),
Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul
Satesc Orlea, colectat din 1963. A fost semnalat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor
clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) - Codroș de pădure
Specie migratoare, oaspete de vara, a fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969),
Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare sau posibil
cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare
din România”, cuprinde această specie ca păsăre posibil clocitoare.
Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gmelin, 1789) - Codroş de munte
Specie migratoare, oaspete de vara, a fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Ridiche (2012). Observat pe cursul Oltului de
Fântână și colab. (2012). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”,
cuprinde această specie ca păsăre posibil clocitoare în lungul Oltului.
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) - Măcăleandru
Specie migratoare, oaspete de vara, dar și ca pasărea în tranzit toamna a fost observată în
Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Munteanu et al. (2002), în
„Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre posibil clocitoare.
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 - Privighetoare roșcată
Oaspete de vară, pasăre de pasaj A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia
(2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de
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Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde
această specie ca păsăre posibil clocitoare.
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) - Privighetoare de zăvoi
Oaspete de vară și pasăre de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969) ca pasăre
cuibăritoare în zavoaiele inundabile, Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului
de Fântână și colab. (2012).
Ficedula parva (Bechstein, 1792) - Muscar mic
Muscarul mic este citat din Lunca Dunării și din zonele învecinate confluenței Oltului cu
Dunărea de Tălpeanu (1965), Ridiche (2012) și Orzață (2012) ca specie de pasaj. Observat pe
cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
Muscicapa striata (Pallas, 1764) - Muscar sur
Specie migratoare, oaspete de vară, cuibăritoare, a fost observată în Lunca Dunării și în
zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul
Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu
et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre
clocitoare.
FAM. TURDIDAE
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 - Sturz cântător
Oaspete comun de vară, cuibăritor, frecvent în toate pădurile, zăvoaiele, tufării, livezi,
este citat din Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).Munteanu et al.
(2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre
clocitoare.
Specia este cuprinsă în anexa 5C 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.
Turdus pilaris Linnaeus, 1758 - Cocoşar / Sturz de iarnă
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Specie sedentară şi mai ales ca oaspete de iarnă a fost observant din Lunca Dunării și în
zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1959.
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
Turdus torquatus Linnaeus, 1758 - Mierlă gulerată
Oaspete de vară, cuibăritor şi migratoar în România. Mierlă gulerată este citată de Orzață
(2012) în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966. Posibil să apară în zona
accidental, în timpul migratiilor. Observat pe cursul Oltului superior de Fântână și colab. (2012).
Turdus merula Linnaeus, 1758 - Mierlă
Oaspete de vară, cuibăritor şi partial migratoar, mierla este citată din citată de Lunca
Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ridiche (2012)
și Orzață (2012). Orzață (2012) semnaleaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea,
colectata din 1960 și 1966. Observată pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată
cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare
din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 - Sturz de vâsc
Oaspete de vară, cuibăritor şi migrator, sturzul de vâsc este citat din Lunca Dunării și în
zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966.
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
FAM. LOCUSTELLIDAE
Locustella luscinioides (Savi, 1824) - Grelușel de stuf
Specie migratoare, oaspete de vară, cuibăritoare, a fost observată în Lunca Dunării și în
zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare
din România”, cuprinde această specie ca păsăre posibil clocitoare.
FAM. ACROCEPHALIDAE
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) - Lăcar mic
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Specie migratoare, oaspete de varăa fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al.
(2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre
clocitoare.
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1795) - Lăcar de mlaștină
Specie migratoare, oaspete de vară a fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Ridiche (2012) și Orzață (2012). Este citată cuibăritoare în
zonă de Ciochia (1992).
Acrocephalus scirpaceus (Hermann 1804) - Lăcar de stuf
Specie migratoare, oaspete de vară a fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Ridiche (2012) și Orzață (2012). Este citată cuibăritoare în
zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”,
cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) - Lăcar mare
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia
(1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre clocitoare.
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) - Frunzăriță galbenă
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu și Chișamera
(2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Este citată cuibăritoare în zonO Oltului de Ciochia
(1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre clocitoare pe Olt.
Iduna pallida elaeica (Lindermayer, 1843) - Frunzăriță cenușie
Frunzăriță cenușie este pasăre migratoare, ospete de vara. A fost observată în Lunca
Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și
Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul
păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre posibil clocitoare.
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FAM. SILVIIDAE
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) - Silvie cu cap negru
Oaspete de vară, migratoare şi cuibăritoare este citat din bazinul A fost observată în
Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea Petrescu (2002), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Observată pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată
cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare
din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
Sylvia communis Latham, 1787 - Silvie de câmp
Oaspete de vară, migratoare şi cuibăritoare este semnalată din Lunca Dunării și din zona
învecinată confluenței Oltului cu Dunărea de Ridiche (2012) și Orzață (2012). Este citată
cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare
din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) - Silvie mică
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab.
(2012). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre clocitoare.
FAM. PHYLLOSCOPIDAE
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) - Pitulice mică
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Orzață
(2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectată din 1960. Oaspete de
vară, migratoare şi cuibăritoare este citat de pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
FAM. REGULIDAE
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) - Auşel cu cap galben
Specie sedentară parţial migratoare, cuibăritoare, frecventă în pădurile de conifere şi cele
de amestec. Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
Pagina 70

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

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) - Auşel sprâncenat
Specie sedentară, cuibăritoare, frecventă în pădurile de conifere şi cele de amestec
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).A fost observată în Lunca Dunării și în
zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
FAM. MOTACILLIDAE
Anthus campestris (Linnaeus, 1758) - Fâsă de câmp
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”,
cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.

Motacilla alba Linnaeus, 1758 - Codobatură albă
Migratoare, oaspete de vară frecvent, cuibăritoare . Codobatura albă este citată din Lunca
Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și
Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață
(2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1963.Observat pe
cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre clocitoare.
Motacilla flava flava Linnaeus, 1758 - Codobatură galbenă
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia
(1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre clocitoare.
Motacilla flava feldegg Michahelles, 1830 - Codobatură cap negru
Frecventa în timpul verii. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia
(2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Este
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citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor
clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
FAM. LANIIDAE
Lanius collurio Linnaeus, 1758 - Sfrâncioc roşiatic
Specie migratoare, oaspete de vară, cuibăritoare a fost observanta în Lunca Dunării și în
zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza
specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966. Observat pe cursul Oltului
de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al.
(2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre
clocitoare.
Lanius minor Gmelin, 1788 - Sfrâncioc cu frunte neagră
Specie migratoare, oaspete de vară, cuibăritoare în România a fost observată în Lunca
Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și
Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966.
Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor
clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 - Sfrâncioc mare
Oaspete de iarna. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza
specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1966.
FAM. STURNIDAE
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 - Graur
Specie migratoare, cuibăritoare. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia
(2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață
(2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1960 și 1966.
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia
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(1992). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre clocitoare.
FAM. PASSERIDAE
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) -Vrabie de casă
Pasăre sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012)
citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1983 și 1984. Observată pe
cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre clocitoare.
Passer montanus (Linnaeus, 1758) - Vrabie de câmp
Specie sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate cu confluența
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe
cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre clocitoare.
Passer hispaniolensis (Temminck, 1820) - Vrabie negricioasă
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia
(1992) și de Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”.
FAM. FRINGILLIDAE
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 - Cinteză
Specie parţial migratoare, cuibăritoare; femelele şi păsările tinere sosesc din migraţie la
sfârşitul lunii martie început de aprilie. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia
(2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista
pieselor de la Muzeul Satesc Orlea. Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
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Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 - Cinteză de iarnă
În România cinteza de iarnă este oaspete de iarnă foarte frecvent, însă nu în acelaşi număr
în fiecare an. Apare în migraţie din luna octombrie-noiembrie în stoluriri de mii de păsărele şi
rămân până în luna martie. Foarte adesea, pe zăpezile mari, pot fi observate împreună cu presuri,
sticleţi şi alte păsărele în grădini, livezi, tufişurile de pe lângă drumuri, la liziera pădurilor din
zona de câmpie. Cinteza de iarnă se mai numeşte şi „cinghiţă” sau „oiţă”. Oaspete regulat de
iarnă, în effective variate de la an la an (Munteanu, 2000); A fost observată în Lunca Dunării și în
zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de
Fântână și colab. (2012).
Serinus serinus (Linnaeus, 1766) - Cănăraș
Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate cu confluența
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu (2002). Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) - Florinte
Specie sedentara. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate cu confluența
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001),
Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe
cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992) și
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”.
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) - Sticlete
Specie sedentară cuibăritoare, parţial migratoare şi oaspete de iarnă. În timpul iernii
populaţiei locale clocitoare i se adugă păsări nordice concentrate pe firul văilor şi spre localităţi.
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate cu confluența Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și
colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992) și Munteanu et al. (2002), în
„Atlasul păsărilor clocitoare din România”.
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) - Cânepar
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate cu confluența Oltului cu Dunărea
de Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și
colab. (2012). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde
această specie ca păsăre clocitoare.
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Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) - Mugurar
Specie sedentară, cuibăritoare, care efectuează iarna deplasări altitudinale şi care
populează mai ales pădurile de molid şi pădurile de amestec (Munteanu, 2000). A fost observată
în Lunca Dunării și în zone învecinate cu confluența Oltului cu Dunărea ca oaspete de iarna de
Tălpeanu (1965), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia
în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1959 și 1966. Observat pe cursul Oltului
de Fântână și colab. (2012).
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) - Botgros
Specie sedentară, cuibăritoare frecventă în pădurile de foioase şi rară în cele de amestec,
observată pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Munteanu et al. (2002), în „Atlasul
păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.

FAM. EMBERIZIDAE
Emberiza calandra Linnaeus, 1758 - Presură sură
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate cu confluența Oltului cu Dunărea
de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea.
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citata posibil cuibăritoare în zona de
și Munteanu și colab. (2002).
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 - Presură galbenă
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate cu confluența Oltului cu Dunărea
de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu
și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și
colab. (2012). Este citata cuibăritoare în zona de Munteanu și colab. (2002).
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 - Presură de grădină
Presura de grădină este frecventă în zona de câmpie din sudul ţării, şi preferă pentru
cuibărit zonele deschise cu tufe rare, vegetaţie multă şi înaltă, lizierele pădurilor, viile şi grădinile.
Femela construieşte cuibul din tulpini de graminee diferite şi îl căptuşeşte cu rădăcinuţe şi păr de
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animale. Îl instalează pe sol, lângă o tufă sau printre ierburile înalte. A fost observată în Lunca
Dunării și în zone învecinate de confluența Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și
Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Este
citata posibil cuibăritoare în zona de Ciochia (1998) și cuibăritoare de Munteanu și colab. (2002).
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) - Presură de stuf
Oaspete de iarna frecvent în zonele cu stufarisuri. A fost observată în Lunca Dunării și în
zone învecinate cu confluența Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Orzață
(2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1960. Este citata
cuibăritoare de Munteanu și colab. (2002).
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1.2. Metodologia utilizată
S-a ținut cont de metodologia propusă prin Oferta Tehnică și prin Raportul Inițial.
Au fost folosite în teren următoarele metodologii:
- Metodologia de inventariere-cartare pentru aglomerările de iarnă ale păsărilor acvatice (cu
excepția speciilor de gâște);
- Metodologie de inventariere-cartare a speciilor de gâște ce iernează în România;
- Metodologia de inventariere-cartare pentru speciile caracteristice zonelor agricole și
pădurilor;
- Metodologia de inventariere-cartare pentru speciile cuibăritoare caracteristice râurilor;
- Metodologia de inventariere-cartare pentru speciile cuibăritoare acvatice şi palustre;
- Metodologia de inventariere-cartare a speciei Ciconia ciconia (barza albă);
- Metodologia de inventariere-cartare pentru speciile de ciocănitori;
- Metodologia de inventariere-cartare pentru speciile de răpitoare de zi;
- Metodologia de inventariere-cartare pentru migrația păsărilor răpitoare, pelicanilor şi
berzelor;
- Metodologia de inventariere-cartare pentru migrația speciilor acvatice;
- Metodologia de inventariere-cartare pentru migrația speciilor cântătoare;
Toate aceste metodologii au fost descrise în detaliu în Raportul Inițial, nemaireluând în prezentul
raport aceste descrieri detaliate.
1.3. Speciile pentru care a fost declarată aria naturală protejată
Speciile de păsări pentru care au fost declarate situl ROSPA0024 Confluenţa Olt-Dunăre
şi Rezervaţia Naturală B.10 Ostrovul Mare (cele menţionate la pct. 3.2 din Formularul standard al
sitului Natura 2000 şi la pct. 16 din Formularul standard pentru caracterizarea rezervaţiei naturale)
sunt cele care au fost inventariate, cartate şi evaluate în cadrul proiectului și sunt următoarele (în
ordine alfabetică): Accipiter nisus, Actitis hypoleucos, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anas acuta,
Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Ardea cinerea, Aythya
ferina, Aythya fuligula, Aythya nyroca, Bucephala clangula, Burhinus oedicnemus, Buteo buteo,
Buteo lagopus, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis spinus, Charadrius dubius,
Charadrius hiaticula, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Coccothraustes coccothraustes,
Coracias garrulus, Coturnix coturnix, Cuculus canorus, Cygnus cygnus, Delichon urbica,
Dendrocopos medius, Emberiza hortulana, Erithacus rubecula, Falco subbuteo, Falco
tinnunculus, Falco vespertinus, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla,
Fulica atra, Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Haematopus ostralegus, Himantopus
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himantopus, Lanius excubitor, Larus cachinnans, Larus canus, Larus ridibundus, Limosa limosa,
Locustella luscinioides, Luscinia megarhynchos, Mergus merganser, Merops apiaster, Miliaria
calandra, Motacilla alba, Motacilla flava, Muscicapa striata, Numenius arquata, Nycticorax
nycticorax, Oriolus oriolus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, Phylloscopus
collybita, Picus canus, Platalea leucorodia, Pyrrhula pyrrhula, Riparia riparia, Saxicola rubetra,
Saxicola torquata, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Sylvia
atricapilla, Sylvia communis, Tringa erythropus, Tringa glareola, Tringa nebularia, Tringa
ochropus, Tringa totanus, Turdus merula, Turdus philomelos, Upupa epops, Vanellus vanellus.
B.10 Ostrovul Mare: Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Alcedo atthis, Aquila clanga,
Aquila heliaca, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Branta ruficollis, Buteo buteo, Buteo lagopus,
Buteo ruffinus, Calidris temminckii, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Circus cyaneus,
Cygnus cygnus, Cygnus olor, Egretta alba, Emberiza schoeniclus, Falco columbarius, Falco
tinnunculus, Gavia arctica, Gavia stellata, Haliaeetus albicilla, Larus cachinnans, Larus canus,
Larus minutus, Larus ridibundus, Mergellus albellus, Motacilla alba, Numenius arquata,
Nycticorax nycticorax, Panurus biarmicus, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus,
Phalacrocorax pygmaeus, Platalea leucorodia, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Podiceps
nigricollis, Rallus aquaticus, Tringa glareola, Tringa ochropus, Tadorna tadorna.
În total, au fost evaluate 111 specii de păsări. Dintre acestea, 35 specii se regăsesc la
Anexa I a Directivei Păsări, 30 specii se regăsesc la Anexa II a Directivei Păsări, 20 specii sunt
cuprinse în 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, Anexa 4B, iar 26 specii nu se regăsesc în niciunul din
normativele amintite (Tabelul de mai jos).
Directiva
OUG 57/2007
Consiliului
aprobată cu modificări și
Nr.
Cod și denumire științifică
2009/147/EC
completări prin Legea nr.
(Directiva
49/2011, cu modificările și
Păsări)
completările ulterioare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A085 Accipiter gentilis
A086 Accipiter nisus
A168 Actitis hypoleucos
A247 Alauda arvensis
A229 Alcedo atthis
A054 Anas acuta
A052 Anas crecca
A050 Anas penelope
A053 Anas platyrhynchos

Anexa 2B
Anexa 1
Anexa 2A
Anexele 2A, 3B
Anexa 2A
Anexele 2A, 3A

Anexa 4B
Anexa 5C
Anexa 3
Anexele 5C, 5E
Anexele 5C, 5E
Anexele 5C, 5E
Anexele 5C, 5D
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

A055 Anas querquedula
A090 Aquila clanga
A404 Aquila heliaca
A028 Ardea cinerea
A059 Aythya ferina
A061 Aythya fuligula
A060 Aythya nyroca
A021 Botaurus stellaris
A396 Branta ruficollis
A067 Bucephala clangula
A133 Burhinus oedicnemus
A087 Buteo buteo
A088 Buteo lagopus
A403 Buteo rufinus
A146 Calidris temminckii
A366 Carduelis cannabina
A364 Carduelis carduelis
A365 Carduelis spinus
A136 Charadrius dubius
A137 Charadrius hiaticula
A196 Chlidonias hybridus
A197 Chlidonias niger
A031 Ciconia ciconia
A081 Circus aeruginosus
A082 Circus cygnaeus
A373 Coccothraustes
coccothraustes
A231 Coracias garrulus
A113 Coturnix coturnix
A212 Cuculus canorus
A038 Cygnus cygnus
A036 Cygnus olor
A253 Delichon urbica
A238 Dendrocopos medius
A027 Egretta alba
A379 Emberiza hortulana
A381 Emberiza schoeniclus
A269 Erithacus rubecula
A098 Falco columbarius

Anexa 2A
Anexa 1
Anexa 1
Anexele 2A, 3B
Anexele 2A, 3B
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 2B
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 1

Anexa 5C
Anexa 3
Anexa 3
Anexele 5C, 5E
Anexele 5C, 5E
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 5B
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 4B
Anexa 4B
Anexa 4B
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 3

-

Anexa 4B

Anexa 1
Anexa 2B
Anexa 1
Anexa 2B
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 1

Anexa 3
Anexa 5C
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 4B
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

A099 Falco subbuteo
A096 Falco tinnunculus
A097 Falco vespertinus
A322 Ficedula hypoleuca
A359 Fringilla coelebs
A360 Fringilla montifringilla
A125 Fulica atra
A153 Gallinago gallinago
A123 Gallinula chloropus
A002 Gavia arctica
A001 Gavia stellata
A130 Haematopus ostralegus
A075 Haliaeetus albicilla
A131 Himantopus himantopus
A340 Lanius excubitor
A459 Larus cachinnans
A182 Larus canus
A177 Larus minutus
A179 Larus ridibundus
A156 Limosa limosa
A292 Locustella luscinioides
A271 Luscinia megarhynchos
A767 Mergus albellus
A070 Mergus merganser
A230 Merops apiaster
A383 Miliaria calandra
A262 Motacilla alba
A260 Motacilla flava
A319 Muscicapa striata
A160 Numenius arquata
A023 Nycticorax nycticorax
A337 Oriolus oriolus
A323 Panurus biarmicus
A020 Pelecanus crispus
A019 Pelecanus onocrotalus
A017 Phalacrocorax carbo
A393 Phalacrocorax pygmeus
A315 Phylloscopus collybita
A234 Picus canus

Anexa 1
Anexele 2A, 3B
Anexele 2A, 3B
Anexa 2B
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 2B
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 2B
Anexa 2B
Anexa 1
Anexa 2B
Anexa 2B
Anexa 1
Anexa 2B
Anexa 2B
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 1

Anexa 4B
Anexa 4B
Anexa 3
Anexele 5C, 5E
Anexele 5C, 5E
Anexa 5C
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 4B
Anexa 4B
Anexa 4B
Anexa 4B
Anexa 4B
Anexa 4B
Anexa 3
Anexa 4B
Anexa 4B
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 4B
Anexa 3
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87. A034 Platalea leucorodia
88. A005 Podiceps cristatus
89. A006 Podiceps grisegena
90. A008 Podiceps nigricolis
91. A372 Pyrrhula pyrrhula
92. RA118 Rallus aquaticus
93. A249 Riparia riparia
94. A275 Saxicola rubetra
95. A276 Saxicola torquata
96. A195 Sterna albifrons
97. A193 Sterna hirundo
98. A210 Streptopelia turtur
99. A351 Sturnus vulgaris
100. A311 Sylvia atricapilla
101. A309 Sylvia communis
102. A048 Tadorna tadorna
103. A161 Tringa erythropus
104. A166 Tringa glareola
105. A164 Tringa nebularia
106. A165 Tringa ochropus
107. A162 Tringa totanus
108. A283 Turdus merula
109. A285 Turdus philomelos
110. A232 Upupa epops
111. A142 Vanellus vanellus

Anexa 1
2B
Anexa 1
Anexa 1
Anexa 2B
Anexa 2B
Anexa 2B
Anexa 1
Anexa 2B
Anexa 2B
Anexa 2B
Anexa 2B
Anexa 2B

Anexa 3
Anexa 3
Anexa 3
Anexa 5C
Anexa 5C
Anexa 3
Anexa 5C
Anexa 4B
-

1.4. Lista sistematică a celor 111 specii de păsări, cu denumirile actualizate:
S = specie sedentară; OV = oaspete de vară; OI = oaspete de iarnă; RI = rar iarna; P = specie de
pasaj; MP = specie parțial migratoare; ?C = specie al cărei cuibărit în țara noastră este incert.
GAVIIFORMES: GAVIIDAE
Gavia Forster, J. R., 1788
1. Gavia arctica (Linnaeus, 1758) – Cufundar polar; Black-throated Diver / Arctic Loon.
OI
2. Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) – Cufundar mic; Red-throated Diver / Red-throated
Loon. OI
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PODICIPEDIFORMES: PODICIPEDIDAE
Podiceps Latham, 1787
3. Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) – Corcodel mare; Great-crested Grebe. OV, RI
4. Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) – Corcodel cu gât roşu; Red-necked Grebe. OV
5. Podiceps nigricollis Brehm, C. L., 1831 – Corcodel cu gât negru; Black-necked Grebe /
Eared Grebe. OV, RI
PELECANIFORMES: PELECANIDAE
Pelecanus Linnaeus, 1758
6. Pelecanus crispus Bruch, 1832 – Pelican creţ; Dalmatian Pelican. OV
7. Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758 – Pelican comun; Great White Pelican. OV
PELECANIFORMES: PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax Brisson, 1760
8. Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) – Cormoran mare; Great Cormorant. OV, RI
Microcarbo Bonaparte, 1856
9. Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773) – Cormoran mic; Pygmy Cormorant. OV, RI
CICONIIFORMES: ARDEIDAE
Ardeinae
Ardea Linnaeus, 1758
10. Ardea alba Linnaeus, 1758 – Egretă mare; Great White Egret. OV, RI
11. Ardea cinerea Linnaeus, 1758 – Stârc cenuşiu; Grey Heron. OV, RI
Nycticoracinae
Nycticorax Forster, T., 1817
12. Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) – Stârc de noapte; Black-crowned Night
Heron. OV
Botaurinae
Botaurus Stephens, 1819
13. Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) – Buhai de baltă; Eurasian Bittern. OV, RI
CICONIIFORMES: CICONIIDAE
Ciconia Brisson, 1760
14. Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) – Barză albă; European White Stork. OV
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CICONIIFORMES: THRESKIORNITHIDAE
Plataleinae
Platalea Linnaeus, 1758
15. Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 – Lopătar; Eurasian Spoonbill. OV
ANSERIFORMES: ANATIDAE
Anserinae
Branta Scopoli, 1769
16. Branta ruficollis (Pallas, 1769) – Gâscă cu gât roşu; Red-breasted Goose. OI
Cygnus Bechstein, 1803
17. Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) – Lebădă de iarnă; Whooper Swan. OI
18. Cygnus olor (Gmelin, 1789) – Lebădă de vară / Lebădă cucuiată; Mute Swan. MP
Anatinae
Anas Linnaeus, 1758
19. Anas acuta Linnaeus, 1758 – Raţă suliţar; Northern Pintail. P, OI
20. Anas crecca Linnaeus, 1758 – Raţă mică; Common Teal. P, OI, OV
21. Anas penelope Linnaeus, 1758 – Raţă fluierătoare; Eurasian Wigeon. P, OI
22. Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 – Raţă mare; Mallard. MP, OI
23. Anas querquedula Linnaeus, 1758 – Raţă cârâitoare; Garganey. OV, P
Aythya Boie, 1822
24. Aythya ferina (Linnaeus, 1758) – Raţă cu cap castaniu; Common Pochard. MP
25. Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) – Raţă moţată; Tufted Duck. OI, OV
26. Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) – Raţă roşie; Ferruginous Duck. OV, RI
Bucephala Baird, S. F., 1858
27. Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) – Raţă sunătoare; Common Goldeneye. OI
Mergellus Selby, 1840
28. Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) – Ferestraş mic; Smew. OI
Mergus Linnaeus, 1758
29. Mergus merganser Linnaeus, 1758 – Ferestraş mare; Goosander / Common Merganser.
OI
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Tadorna Boie, 1822
30. Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) – Călifar alb; Common Shelduck. OV, RI

FALCONIFORMES: ACCIPITRIDAE
Accipitrinae
Accipiter Brisson, 1760
31. Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) – Uliu porumbar; Northern Goshawk. S
32. Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) – Uliu păsărar; Eurasian Sparrowhawk. S, OI
Aquilinae
Aquila Brisson, 1760
33. Aquila clanga Pallas, 1811 – Acvilă ţipătoare mare; Greater Spotted Eagle. P, ?C
34. Aquila heliaca Savigny, 1809 – Acvilă de câmp; Eastern Imperial Eagle. MP
Buteoninae
Buteo Lacépède, 1799
35. Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – Şorecar comun; Eurasian Buzzard. MP
36. Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) – Şorecar încălţat; Rough-legged Buzzard. OI
37. Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829) – Şorecar mare; Long-legged Buzzard. P, OV
Circinae
Circus Lacépède, 1799
38. Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) – Erete de stuf; Western Marsh Harrier. OV, RI
39. Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) – Erete vânăt; Northern Harrier/Hen Harrier. OI
Haliaeetinae
Haliaeetus Savigny, 1809
40. Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – Codalb; White-tailed Sea Eagle. MP
FALCONIFORMES: FALCONIDAE
Falconinae
Falco Linnaeus, 1758
41. Falco columbarius Linnaeus, 1758 – Şoim de iarnă; Merlin. OI
42. Falco subbuteo Linnaeus, 1758 – Şoimul rândunelelor; Eurasian Hobby. OV
43. Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 – Vânturel roşu / Vinderel roşu; Common Kestrel.
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MP
44. Falco vespertinus Linnaeus, 1766 – Vânturel de seară; Red-footed Falcon. OV

GALLIFORMES: PHASIANIDAE
Perdicinae
Coturnix Garsault, 1764
45. Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) – Prepeliţă / Pitpalac; Common Quail. OV
GRUIFORMES: RALLIDAE
Fulica Linnaeus, 1758
46. Fulica atra Linnaeus, 1758 – Lişiţă; Common Coot. MP
Gallinula Brisson, 1760
47. Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) – Găinuşă de baltă; Common Moorhen. OV
Rallus Linnaeus, 1758
48. Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 – Cârstel de baltă; Water Rail. MP
CHARADRIIFORMES: HAEMATOPODIDAE
Haematopus Linnaeus, 1758
49. Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 – Scoicar; Eurasian Oystercatcher. OV
CHARADRIIFORMES: RECURVIROSTRIDAE
Himantopus Brisson, 1760
50. Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) – Piciorong; Black-winged Stilt. OV
CHARADRIIFORMES: BURHINIDAE
Burhinus Illiger, 1811
51. Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) – Pasărea ogorului; Eurasian Stone-curlew.
OV
CHARADRIIFORMES: CHARADRIIDAE
Vanellinae
Vanellus Brisson, 1760
52. Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) – Nagâţ; Northern Lapwing. OV
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Charadriinae
Charadrius Linnaeus, 1758
53. Charadrius dubius Scopoli, 1786 – Prundăraş gulerat mic; Little Ringed Plover. OV
54. Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 – Prundăraş gulerat mare; Common Ringed
Plover. P
CHARADRIIFORMES: SCOLOPACIDAE
Gallinagininae
Gallinago Brisson, 1760
55. Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) – Becaţină comună; Common Snipe. P, ?C
Tringinae
Actitis Illiger, 1811
56. Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) – Fluierar de munte; Common Sandpiper. OV
Limosa Brisson, 1760
57. Limosa limosa (Linnaeus, 1758) – Sitar de mal; Black-tailed Godwit. P, ?OV
Numenius Brisson, 1760
58. Numenius arquata (Linnaeus, 1758) – Culic mare; Eurasian Curlew. OV
Tringa Linnaeus, 1758
59. Tringa erythropus (Pallas, 1764) – Fluierar negru; Spotted Redshank. P
60. Tringa glareola Linnaeus, 1758 – Fluierar de mlaştină; Wood Sandpiper. P
61. Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) – Fluierar cu picioare verzi; Common Greenshank.
P
62. Tringa ochropus Linnaeus, 1758 – Fluierar de zăvoi; Green Sandpiper. P
63. Tringa totanus (Linnaeus, 1758) – Fluierar cu picioare roşii; Common Redshank. P,
OV
Calidrinae
Calidris Merrem, 1804
64. Calidris temminckii (Leisler, 1812) – Fugaci pitic; Temminck's Stint. P
CHARADRIIFORMES: LARIDAE
Chroicocephalus Eyton, 1836
65. Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) – Pescăruş râzător; Common BlackPagina 88
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headed Gull. MP
Hydrocoloeus Kaup, 1829
66. Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) – Pescăruş mic; Little Gull. P, ?C
Larus Linnaeus, 1758
67. Larus cachinnans Pallas, 1811 – Pescăruş pontic; Caspian Gull. S
68. Larus canus Linnaeus, 1758 – Pescăruş sur; Mew Gull. OI
CHARADRIIFORMES: STERNIDAE
Chlidonias Rafinesque, 1822
69. Chlidonias hybridus (Pallas, 1811) – Chirighiţă cu obraji albi; Whiskered Tern. OV
70. Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) – Chirighiţă neagră; Black Tern. OV
Sterna Linnaeus, 1758
71. Sterna hirundo Linnaeus, 1758 – Chiră de baltă; Common Tern. OV
Sternula Boie, 1822
72. Sternula albifrons (Pallas, 1764) – Chiră mică; Little Tern. OV
COLUMBIFORMES: COLUMBIDAE
Columbinae
Streptopelia Bonaparte, 1855
73. Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) – Turturică; European Turtle-Dove. OV
CUCULIFORMES: CUCULIDAE
Cuculinae
Cuculus Linnaeus, 1758
74. Cuculus canorus Linnaeus, 1758 – Cuc; Common Cuckoo. OV
BUCEROTIFORMES: UPUPIDAE
Upupa Linnaeus, 1758
75. Upupa epops Linnaeus, 1758 – Pupăză; Hoopoe. OV
CORACIIFORMES: ALCEDINIDAE
Alcedininae
Alcedo Linnaeus, 1758
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76. Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) – Pescăraş albastru; Common Kingfisher. MP
CORACIIFORMES: MEROPIDAE
Merops Linnaeus, 1758
77. Merops apiaster Linnaeus, 1758 – Prigorie / Albinărel; European Bee-eater. OV
CORACIIFORMES: CORACIIDAE
Coracias Linnaeus, 1758
78. Coracias garrulus Linnaeus, 1758 – Dumbrăveancă; European Roller. OV
PICIFORMES: PICIDAE
Picinae
Leiopicus Bonaparte, 1854
79. Leiopicus medius (Linnaeus, 1758) – Ciocănitoare de stejar; Middle Spotted
Woodpecker. S
Picus Linnaeus, 1758
80. Picus canus Gmelin, J. F., 1788 – Ghionoaie sură; Grey-faced Woodpecker. S
PASSERIFORMES: ALAUDIDAE
Alauda Linnaeus, 1758
81. Alauda arvensis Linnaeus, 1758 – Ciocârlie de câmp; Eurasian Skylark. MP
PASSERIFORMES: HIRUNDINIDAE
Hirundininae
Delichon Moore, F., 1854
82. Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) – Lăstun de casă; Northern House-Martin. OV
Riparia Forster, T., 1817
83. Riparia riparia (Linnaeus, 1758) – Lăstun de mal; Collared Sand Martin / Bank
Swallow. OV
PASSERIFORMES: MOTACILLIDAE
Motacilla Linnaeus, 1758
84. Motacilla alba Linnaeus, 1758 – Codobatură albă; White Wagtail. OV
85. Motacilla flava Linnaeus, 1758 – Codobatură galbenă; Yellow Wagtail. OV
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PASSERIFORMES: TURDIDAE
Turdinae
Turdus Linnaeus, 1758
86. Turdus merula Linnaeus, 1758 – Mierlă; Eurasian Blackbird. MP
87. Turdus philomelos Brehm, C. L., 1831 – Sturz cântător; Song Thrush. OV
PASSERIFORMES: MUSCICAPIDAE
Muscicapinae
Ficedula Brisson, 1760
88. Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) – Muscar negru; European Pied Flycatcher. OV
Muscicapa Brisson, 1760
89. Muscicapa striata (Pallas, 1764) – Muscar sur; Spotted Flycatcher. OV
Saxicolinae
Erithacus Cuvier, 1800
90. Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) – Măcăleandru; European Robin. OV, RI
Luscinia Forster, T., 1817
91. Luscinia megarhynchos Brehm, C. L., 1831 – Privighetoare roşcată; Common
Nightingale. OV
Saxicola Bechstein, 1802
92. Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) – Mărăcinar mare; Whinchat. OV
93. Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) – Mărăcinar negru; Common Stonechat. OV
PASSERIFORMES: LOCUSTELLIDAE
Locustella Kaup, 1829
94. Locustella luscinioides (Savi, 1824) – Greluşel de stuf; Savi´s Warbler. OV
PASSERIFORMES: PHYLLOSCOPIDAE
Phylloscopus Boie, 1826
95. Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) – Pitulice mică; Common Chiffchaff. OV
PASSERIFORMES: SYLVIIDAE
Sylvia Scopoli, 1769
96. Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) – Slivie cu cap negru; Blackcap. OV
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97. Sylvia communis Latham, 1787 – Silvie de câmp; Common Whitethroat. OV
PASSERIFORMES: PANURIDAE
Panurus Koch, 1816
98. Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) – Piţigoiul de stuf; Bearded Parrotbill. S
PASSERIFORMES: ORIOLIDAE
Oriolinae
Oriolus Linnaeus, 1766
99. Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – Grangur; Eurasian Golden Oriole. OV
PASSERIFORMES: LANIIDAE
Lanius Linnaeus, 1758
100. Lanius excubitor Linnaeus, 1758 – Sfrâncioc mare; Great Gray Shrike / Northern
Shrike. MP, OI
PASSERIFORMES: STURNIDAE
Sturninae
Sturnus Linnaeus, 1758
101. Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 – Graur; European Starling. MP
PASSERIFORMES: FRINGILLIDAE
Fringillinae
Fringilla Linnaeus, 1758
102. Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 – Cinteză; Chaffinch. MP
103. Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 – Cinteză de iarnă; Brambling. OI
Carduelinae
Carduelis Brisson, 1760
104. Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) – Sticlete; European Goldfinch. S, OI
Coccothraustes Brisson, 1760
105. Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) – Botgros; Hawfinch. S
Linaria Bechstein, 1802
106. Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) – Cânepar; Common Linnet. MP
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Pyrrhula Brisson, 1760
107. Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) – Mugurar; Eurasian Bullfinch. S
Spinus Koch, 1816
108. Spinus spinus (Linnaeus, 1758) – Scatiu; Eurasian Siskin. MP, OI

PASSERIFORMES: EMBERIZIDAE
Emberiza Linnaeus, 1758
109. Emberiza calandra Linnaeus, 1758 – Presură sură; Corn Bunting. MP
110. Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 – Presură de grădină; Ortolan Bunting. OV
111. Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) – Presură de stuf; Reed Bunting. MP
Aceste specii de păsări pentru care a fost declarată aria naturală protejată sunt descrise din
punctul de vedere al existenţei lor în aria naturală 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 speciilor de păsări: date care sunt general valabile pentru fiecare specie în
parte indiferent de locul unde acestea sunt întâlnite/semnalate;
B. Date specifice speciilor de păsări la nivelul ariei naturale protejate: date care sunt caracteristice
speciilor în cadrul ariei studiate.
C. Hărţile de distribuţie ale speciilor de păsări: hărţile distribuţiei speciilor sunt furnizate pentru
toate speciile de păsări pentru care s-a realizat inventarierea și cartarea. Pentru specii distribuţia
este prezentată ca poligon, ilustrând întreaga suprafață cu habitat favorabil pentru specie.
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Accipiter gentilis
A. Date generale ale speciei
Nr
Informație/ Atribut

Descriere

1

Cod Specie-Natura 2000

A085

2

Denumirea științifică

Accipiter gentilis

3

Denumirea populară

Uliu porumbar

5

Descrierea speciei

Descriere: Femela este mult mai mare decât masculul, cu o
anvergură mai mică decât cea a șorecarului comun, dar pare
mai robustă. Masculul este, de obicei, considerabil mai mare
decât cioara grivă. Se remarcă aripile relativ scurte și coada
lungă, cu penajul subcodal alb și stufos. Penajul masculului
este asemănător cu al femelei are mici diferențe de nuanță, cu
spatele gri, iar partea inferioară dungată alb cu negru, dungile
acoperă și partea superioară a picioarelor. Coada este de
culoare gri cu benzi negre pe transversală, iar vârful cozii
negru. Ciocul este negru și încovoiat cu baza galbenă, iar
capul de culoare gri cu sprânceană albă. Lungimea corpului
este de 55-61 cm, iar anvergura aripilor este de 98-115 cm, cu
o masă corporală de 631-1364 g. Longevitatea maximă atinsă
în sălbăticie este de 11-12 ani.
Hrana: Se hrăneşte cu diferite specii de păsări, până la
mărimea unei găini (cel mai adesea porumbei, sturzi, gaițe,
grauri sau potârnichi) şi mamifere mai mici (iepuri în
creştere, veverițe), evitând reptilele şi amfibienii.
Reproducere: Specie monogamă, perechea se păstrează pe
durată mai lungă de timp şi îşi menține cu mare fi delitate
teritoriul ales. Atinge maturitatea sexuală la sfârşitul primului
an de viață. Cuibul este instalat în interiorul coroanei unui
conifer sau fag mare şi izolat, aproape de câmpurile agricole.
Depune 2-5 ouă, de culoare palid-albăstruie, prin lunile
martie-aprilie, mai rar prin mai, la interval de 2-4 zile.
Clocitul durează 35-38 de zile, fi ind asigurat mai mult de
femelă. Masculul aduce hrană la cuib şi schimbă ramurile
ofilite cu altele proaspete. Puii devin total independenți după
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70-77 de zile, moment în care părăsesc teritoriul părinților.
6

Perioade critice

Tot timpul anului

7

Cerințe de habitat

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

8

Fotografii

Nu există

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

2.

Informații specifice speciei Specie sedentară

3.

Statutul de prezență
[temporal]

4.

Statutul de prezență [spațial] Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Comună

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Octombrie 2017 – Martie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Specia poate fi găsită în zone împădurite, de luncă, ostroave,
zone limitrofe Dunării și Râului Olt.

Accipiter gentilis – uliu porumbar
Cod Natura 2000: A085, Cod EUNIS: 838.



odihnă şi hranire / pasaj
reproducere
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9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

Cod

 Alderton, D. (2008), Encyclopedia of European Birds,
Parragon Books, United Kingdom;
 Beaman, M., Madge, S. (2010), The Handbook for Bird
Identification for Europe and the Western Palearctic,
digital edition, Christopher Helm, London;
 Papp, T., Fântânã, C. (2008), Ariile de Importanțã
Avifaunisticã din România, Tîrgu-Mureș;
 Svensson, L., Mullarney, K. and Zetterström, D. (2009),
Collins Bird Guide, Harper Collins Publishers, London;
 http://eunis.eea.europa.eu/species/838
 http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet/goshaw
k-accipiter-gentilis

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A085 - Accipiter gentilis

A.2

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei și în urma
observațiilor din teren, prezența acesteia poate fi notată în
principal în zona cu păduri de luncă de la confluența Oltului
cu Dunărea și pe Ostrovul Mare.

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Mărimea populaţiei
Clasa 1: 10-50 perechi
speciei în locul respectiv

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei în locul respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Accipiter nisus

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie-Natura 2000

A086

2

Denumirea științifică

Accipiter nisus

3

Denumirea populară

Uliu păsărar
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5

Descrierea speciei

Descriere: Este o pasăre de pradă de talie mică, cu o lungime de
28-38 de centimetri și cu o deschidere a aripilor de 58-80 de
centimetri. Femela cantareste între 185 și 342 de grame și este
cu 25% mai mare decât masculul, care poate avea între 110 și
196 de grame. Aripile scurte și largi au vârfuri rotunjite, iar
coada este lunga. Masculul are pieptul de culoare maronie
rosiatica, iar spatele gri. Femela este maronie cu pieptul albicios
vargat cu dungi gri. Ambii au ochii și picioarele galbene.
Hrana: hrana este formată din păsări, mamifere mici, insecte sau
broaşte, pe care le capturează din zbor efectuat la mică înălțime;
uneori vânează şi prin lansare rapidă din locurile de pândă.
Printre speciile vânate predomină vrăbiile, cinteza, sturzul
cântător, ciocârlia de câmp şi presura galbenă, dar şi alte păsări
cu talia până la cea a porumbeilor.
Reproducere: Perechile sunt monogame în timpul sezonului de
împerechere, dar partenerii se schimbă deseori de la un an la
altul. Reproducerea începe din luna aprilie sau mai. Cuiburile
sunt construite de cele mai multe ori doar de către mascul, în
arbori care se află de obicei la marginea unei poieni; masculul
este doar asistat de către femelă. Depune la un interval de 2-4
zile un număr de 4-6 ouă albicioase cu pete brun-roşcate.
Clocitul este asigurat de femelă timp de 32-35 de zile, începând
de la depunerea celui de-al doilea sau al treilea ou. În general
clocitul durează 42 de zile până apare ultimul pui din ou. La
vârsta de 13- 28 de zile le cresc penele, din a 15-a zi pot mânca
singuri hrana adusă de ambii părinți, iar din a 32-a zi pot zbura.

6

Perioade critice

Tot timpul anului

7

Cerințe de habitat

Cuibăreşte în special în zona colinară mai înaltă, întâlnindu-se şi
în pădurile dese de la câmpie (unde însă cuibăreşte în număr
mai mic). Preferă pădurile de conifere şi pădurile mixte,
plantațiile de pin, parcurile cu arbori mari sau grupurile de
copaci izolați. Ajunge până la altitudinea de 2.100 m, în zonele
în care pădurile alternează cu suprafețele deschise. Poate popula
şi suburbiile unor localități cu vegetație forestieră.
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8

Fotografii

Fotografie din perioada de iarnă. ©Stanciu Cătălin-Răzvan

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Accipiter nisus – uliu păsărar
Cod Natura 2000: A086, Cod EUNIS: 840.

2.

Informații specifice
speciei

Prezentă în sit în perioada de iarnă. Sedentar.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Comună iarna

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Octombrie 2017 – Martie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Specia poate fi găsită în zone deschise, culturi agricole, zone
limitrofe Dunării și Râului Olt.
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9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

Cod

 Alderton, D. (2008), Encyclopedia of European Birds,
Parragon Books, United Kingdom;
 Beaman, M., Madge, S. (2010), The Handbook for Bird
Identification for Europe and the Western Palearctic, digital
edition, Christopher Helm, London;
 Papp, T., Fântânã, C. (2008), Ariile de Importanțã
Avifaunisticã din România, Tîrgu-Mureș;
 Svensson, L., Mullarney, K. and Zetterström, D. (2009),
Collins Bird Guide, Harper Collins Publishers, London;
 http://eunis.eea.europa.eu/species/840
 http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet/sparrowh
awk-accipiter-nisus

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A086 - Accipiter nisus

A.2

Tipul populaţiei speciei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
în aria naturală protejată
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele deschise, limitrofe
Dunării și a Râului Olt.

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei în locul
respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Actitis hypoleucos
A. Date generale ale speciei
Nr
Informație/ Atribut
1.

Cod Specie-Natura
2000

A168

2.

Denumirea științifică

Actitis hypoleucos

Descriere
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3.

Denumirea populară

Fluierar de munte

4.

Descrierea speciei

Are o lungime a corpului de 19-21 de centimetri, o anvergură a
aripilor de 38-41 de centimetri și o masă corporală medie de 50 de
grame. Părțile superioare ale corpului au culoare maronie, iar burta
și pieptul sunt albe. Ciocul este lung și drept, cu o bază de culoare
deschisă și vârfuri negre, picioarele au culoarea gri-verzuie cu un
inel alb, vizibil doar de aproape. În iarnă, penajul capătă o culoare
maronie care bate în masliniu. Se hrănește cu nevertebrate, pești,
amfibieni și unele plante. În perioada mai-iunie femela depune 3-4
ouă, cu o mărime de 36 x 26 mm. Ponta este clocită pe rând de către
ambii parteneri pe o perioadă de 21-22 de zile. Puii părăsesc cuibul
la câteva ore de la eclozare și rămân ascunși în vegetație. Ei sunt
hrăniți intens de către ambii părinți, unul din aceștia (de obicei
femela) părăsindu-i înainte ca ei să poată zbura, fenomen care are
loc la 26-28 de zile de la eclozare. Perechile scot doar un singur rând
de pui pe an.

5.

Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a
puilor.

6.

Cerințe de habitat

Specia este caracteristică zonelor sărace în vegetație de la marginea
râurilor, a pâraielor și a lacurilor. Prezența sa este mai neașteptată în
ținuturile montane, unde caută apropierea cursurilor e apă. În timpul
iernii poate fi găsită într-o varietate de habitate, inclusiv în estuare,
mlaștini sărate, locuri umede aflate în apropierea coastelor sau în
interiorul continentului. Este auzită adesea deasupra solului, zburând
la mari înălțimi în timpul
migrației nocturne. Este o pasăre de obicei solitară, întâlnindu-se
uneori și în grupuri de câteva exemplare.

7.

Fotografii

-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1.

Specia

Actitis hypoleucos – fluierar de munte
Cod Natura 2000: A168, Cod EUNIS: 848.

2.

Informații specifice

Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
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speciei

învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965) și
Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de
Fântână și colab. (2012). Este citată cuibăritoare sau posibil
cuibăritoare în zonă de Munteanu și colab. (2002), în „Atlasul
păsărilor clocitoare din România”. Specia este caracteristică zonelor
sărace în vegetație de la marginea râurilor, a pâraielor și a lacurilor,
situație similară cu cea regăsită în zonele în care specia a fost
identificată în sit, aceasta utilizând în principal zona malurilor.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Prezență certă

7.

Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații privind




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

Este întâlnită în zone din lungul malurilor, în special în zonele
deschise, acolo unde apa are o adâncime mică.

 ORZAŢĂ

NARCISA,

2002,

Contribuţii

la

cunoaşterea
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sursele de informații



















avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în
România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260
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Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

A.1. Specia
A.2. Tipul populației
speciei în aria
naturală protejată

Descriere
A168 - Actitis hypoleucos



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire.

A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Este întâlnită în zone din lungul malurilor, în special în zonele
deschise, acolo unde apa are o adâncime mică.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere):
 Clasa 0: 1-10 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 100-500 indivizi

A.6. Calitatea datelor
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7. Clasa densității

Medie
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speciei
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Cuibărește în aproape toată Europa. Majoritatea păsărilor din acest
continent migrează iarna spre Africa, părăsind ținuturile de
reproducere în lunile iulie-august, pentru a reveni în perioada apriliemai. Populaţia naţională 5232-9657 perechi cuibăritoare

Alauda arvensis

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

1.

Cod Specie-Natura
2000

2.

Denumirea științifică Alauda arvensis

3.

Denumirea populară Ciocârlie de câmp

4.

5.

6.

Descriere

A247

Descrierea speciei

Pasăre de dimensiuni mici, cu penaj criptic, colorat în cenușiu roscat
deschis, cu pete întunecate dese, cu abdomenul alburiu și cu
marginea posterioară a aripii albicioasă. Pe cap are o creastă, un moț
caracteristic. Rectricele de la margine şi steagurile externe de la
perechea a doua sunt albe. Lungimea corpului este de până la 20 cm,
iar anvergura aripilor este de până la 35 cm, cu o masă corporală de
până la 55 g. Longevitatea maximă atinsă în sălbăticie este de 10 ani.

Perioade critice

Perioada considerată critică pentru specie în acest sit este perioada
de cuibărit și de creșterea a puilor. Femelele depun ponta în lunile
mai-iunie (3-5 ouă), iar incubația dureaza 11-15 zile. Perechile au o
singură pontă pe an. Puii sunt hrăniți de ambii părinți până la vârsta
de 8-10 zile, după care părăsesc cuibul. Ingrijirea puilor dureaza
până la 25 zile după care devin independenți.

Cerințe de habitat

Are o largă răspândire din zona de stepă până pe pajistile de munte
din zona alpină, în toată Europa. La noi este pasăre migratoare, în
parte sedentară, după cum sunt iernile, mai aspre sau mai blânde.
Trăieşte în ţinuturile de şes prin locuri cultivate. Iernează în sud,
până în nordul Africii şi sud-vestul Asiei. Specia preferă habitatele
de stepă din câmpie cu vegetație ierboasă abundentă.
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7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere
Specia

Alauda arvensis – Ciocârlie de câmp
Cod Natura 2000: A247, Cod EUNIS: 853, prezentă în anexa
IIB a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informaţii specifice
speciei

În sit este prezentă în perioada de migrație și în perioada de
cuibărit. Sosește începând cu luna martie și părăsește situl în
luna septembrie, uneori poate fi în parte sedentară, după cum
sunt iernile, mai aspre sau mai blânde.

3.

Statutul de prezenţă
[temporal]

Reproducere

4.

Statutul de prezenţă
[spaţial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezenţă
[management]

Nativă

6.

Abundenţă

Comună

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Aprilie, mai, iunie, iulie 2018

8.

Distribuţia speciei

Cu ocazia deplasărilor efectuate în anul 2018, specia a fost

1.
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[interpretare]

9.

10.

observată în habitatele preferate, fiind larg răspândită, în special
în terenurile agricole cu culturi joase (grâu, lucerna etc.) sau
terenuri înierbate, necultivate, chiar pășunate. În sit cuibăreste
preponderent în lanurile de cereale.

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România
în baza art. 12 din Directiva Consiliului 2009/147/EC
(Directiva Păsări)” finanțat prin Programul Operațional
Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de Centrul
Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the
European Communities
 Petrovici M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România, Coordonare științifică Societatea
Ornitologică Română și Asociația pentru Protecția Păsărilor
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și a Naturii „Grupul Milvus”. Proiect cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A247 - Alauda arvensis

A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)

A.3.

Localizarea
speciei
[geometrie]

A.4.

Localizarea
În interiorul ariei naturale protejate specia este larg răspândită în
speciei [descriere] habitatele preferate, dispuse de o parte și de alta a cursului Oltului.

A.5.

Mărimea
populaţiei speciei
în locul respectiv

Minim 50 individ – Maxim 800 indivizi

A.6.

Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
în locul respectiv

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A..

Clasa densităţii
speciei

Medie
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A.8.

Confidenţialitate

Informaţii publice.

A.9.

Alte detalii

-

Alcedo atthis

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

1

Cod specie-Natura
2000

2

Denumirea ştiințifică Alcedo atthis

3

Denumirea populară Pescăraș albastru

4

5

6

Descriere

A229

Descrierea speciei

Penajul de pe spate, este albastru sau verde strălucitor, în funcție de
lumină. Pe piept și abdomen este portocaliu - roşiatic. Lungimea
corpului este de până la 20 cm lungime și are o greutate de 30-45g.
Anvergura aripilor este de circa 24-28 cm. Adulţii nu au dimorfism
sexual, au înfățişare asemanatoare, iar femela prezintă o pată roşie la
baza mandibulei. Are regim de hrană carnivor, se hrănește cu pesti
mici și nevertebrate acvatice.

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.
Ambele sexe contribuie la construirea cuibului în malurile apelor, în
galerii de aproximativ 1 m lungime. La capătul acestora este săpată o
cameră mai largă și rotundă, în care femela depune ponta în lunile
aprilie-mai. Cele 6-7 ouă sunt clocite cu rândul de către ambii părinți.
Dimensiunea unui ou este de 22x19mm. Perioada de incubație este de
19-21 de zile, fiind asigurată de către ambele sexe în timpul zilei, pe
timpul nopții clocind femela.
Puii rămân în cuib 24-27 de zile și pe măsură ce cresc vin la marginea
tunelului pentru a fi hrăniți. În condiții favorabile specia poate să aibă
două și chiar trei ponte pe an.

Cerinţe de habitat

Specia cuibărește în palearctic, și este răspândită în climate
continentale și oceanice, în regiuni temperate, boreale și de stepă, pe
lângă ape limpezi stătătoare sau lent curgătoare, care nu îngheață în
timpul iernii, care au locuri de pândă și pești mici. În perioada de
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Nr

Informație/ Atribut

Descriere
reproducere preferă apele dulci față de cea sărată sau salmastră.
Habitatele preferate pentru cuibărit sunt reprezentate de pâraie, râuri
mici și canale cu maluri înalte, abrupte și nisipoase în care își sapă
cuibul.

7

Nr

Fotografii

-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

Specia

Alcedo atthis – Pescăruș albastru
Cod Natura 2000: A229, Cod EUNIS: 855, prezentă în
anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).

2

Informaţii specifice speciei

Habitatele preferate pentru cuibărit sunt reprezentate de
pâraie, râuri mici și canale cu maluri abrupte și nisipoase
în care își sapă cuibul. La nivelul ariei protejate specia are
la dispoziție zone cu favorabile pentru instalarea
cuiburilor, respectiv pentru hrană sau odihnă.

3

Statutul de prezenţă [temporal]

4

Statutul de prezenţă [spaţial]

Larg răspândită

5

Statutul de prezenţă
[management]

Nativă

6

Abundenţă

Prezență certă

7

Perioada de colectare a datelor
din teren

Octombrie 2017 – februarie 2019

8

La nivelul ariei naturale protejate specia este prezentă în
Distribuţia speciei [interpretare] habitatele pentru cuibărit, pentru cautarea hranei și
odihnă. A fost observată de-a lungul Dunării și Oltului.

1

reproducere
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9

10

Distribuţia speciei [harta
distribuţiei]

Alte informaţii privind sursele
de informaţii

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România
 Situația efectivelor la nivel național raportată de
România către Comisia Europeană la data de 31
martie
2014,
activitate
realizată
prin
proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în
baza art. 12 din Directiva Consiliului 2009/147/EC
(Directiva Păsări)” finanțat prin Programul
Operațional
Sectorial
”Mediu”
2007-2013,
implementat de Centrul Național de Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of
Birds, Luxembourg: Office for Official Publication
of the European Communities
 Petrovici M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România, Coordonare
științifică Societatea Ornitologică Română și
Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii
„Grupul Milvus”. Proiect cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională

Pagina 112

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

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

A.1. Specia
A.2.

Tipul populației speciei în aria
naturală protejată

Descriere
A229 - Alcedo atthis
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere).

A.3. Localizarea speciei [geometrie]

.

A.4. Localizarea speciei [descriere]

A.5.

Mărimea populației speciei în
locul respectiv

De-a lungul malului Oltului și al Dunării. După
preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia a fost
notată în principal în zona acvatică din arealul ariei
naturale protejate. Luând în considerare tipul de habitat
majoritar întâlnit în aria protejată, prezența speciei a fost
observată în perioada de reproducere și creștere a puilor,
zona fiind utilizată și pentru odihnă și hrană până la
înghețul apei.
8-12 indivizi

Calitatea datelor referitoare la
A.6. populația speciei în locul
respectiv

Bună – estimări statistice robust sau inventarieri complete

A.7. Clasa densității speciei

Medie

A.8. Confidențialitate

Informații publice

A.9. Alte detalii

-

Pagina 113

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

Anas acuta

Nr
1
2
3
4

5
6

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere
Cod Specie-Natura 2000
A054
Denumirea ştiințifică
Anas acuta
Denumirea populară
Rață sulițar
Descrierea speciei
Este o specie migratoare în toată partea nordică a arealului său,
dar există și câteva populații sedentare în emisfera sudică.
Ajung în cartierele de iernare în cursul lunii noiembrie și le
părăsesc în cursul lunii aprilie. Deseori migrează în
perechi,alăturându-se altor specii de rațe.
Hrana raței sulițar este compusă din materie vegetală acvatică
(frunze sau alge) și hrană de natură animală (insecte, moluște,
crustacee și alte nevertebrate, uneori amfi bieni sau pești de
talie mică). Hrana de natură vegetală are o pondere mai mică și
constă din semințe, rădăcini și rizomi. Este o specie
preponderent diurnă.
Perioade critice
Perioada de prezență în aria naturală protejată (pasaj și mai rar
iernat)
Cerinţe de habitat
Este o specie migratoare în toată partea nordică a arealului său,
dar există și câteva populații sedentare în emisfera sudică.
Ajung în cartierele de iernare în cursul lunii noiembrie și le
părăsesc în cursul lunii aprilie. Deseori migrează în perechi,
alăturându-se altor specii de rațe.
În perioada de cuibărit această specie preferă habitatele
continentale acvatice, cu apă dulce sau sărată de mică
adâncime, care sunt deschise și sunt situate de obicei în zone
de joasă altitudine, de pajiște, tundră sau stepă; aceste ape au
de obicei o productivitate mare sau medie.
În perioada de iarnă, specia staționează în zone de coastă
ferite, delte, estuare și terenuri inundate, lagune și lacuri care
au în apropiere terenuri agricole.
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7

Fotografii

Foto: Ionuț Matei Dragomir

Nr
1

2

3
4
5
6
7
8

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Anas acuta – Rață sulițar
Cod Natura 2000: A054, Cod EUNIS: 864, prezentă în anexa
IIA a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).
Informaţii specifice
În perioadele de migrație și în sezonul hiemal utilizează o
speciei
varientate mare de habitate acvatice, fiind întâlnită și pe râuri,
acolo unde apa are o adâncime suficientă pentru procurarea
hranei și de obicei acolo unde în vecinătatea apei sunt terenuri
agricole.
Statutul de prezenţă
odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Prezență certă
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
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[interpretare]

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Cod

acesteia poate fi notată în principal pe cursul Oltului și al
Dunării. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit
în aria naturală protejată, prezența speciei are un caracter
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană
în perioadele de pasaj târziu și în sezonul hiemal.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România către
Comisia Europeană la data de 31 martie 2014, activitate
realizată prin proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12
din Directiva Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări)”
finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 20072013, implementat de Centrul Național de Dezvoltare Durabilă
în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A054 - Anas acuta

A.2

Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în aria naturală
pentru odihnă şi/sau hrănire
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protejată

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal pe cursul Oltului și al
Dunării. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit
în aria naturală protejată, prezența speciei are un caracter
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană
în perioadele de pasaj târziu și în sezonul hiemal.

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei în locul
respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Anas crecca
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Nr
1
2
3
4

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod Specie-Natura 2000
Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

5

Perioade critice

6

Cerinţe de habitat

7

Fotografii

Descriere
A052
Anas crecca
Rață mică
Este o specie foarte gregară în afara perioadei de cuibărit,
adunându-se în stoluri de diferite dimensiuni. Specie
predominant migratoare, în special populațiile nordice. În
partea de sud a arealului există mici populații sedentare.
Migrația de toamnă începe din luna iulie pentru exemplarele
care nu au reușit să se reproducă și culminează în lunile
octombrie-noiembrie.
Se întorc din cartierele de iernare în lunile martie-aprilie. În
perioada de iarnă poate fi întâlnită și pe ape deschise, lacuri,
delte, câmpii inundate.
Se diferențiază de restul rațelor, cu care deseori formează
stoluri mixte, prin viteza de zbor, fiind considerată una
dintre cele mai rapide rațe.
Poate atinge cu ușurință în zbor peste 120 km/oră. Se ridică
de pe apă foarte ușor în zbor, cu bătăi rapide și dese de aripi.
Stolurile sunt capabile să facă manevre bruște în zborul lor
pe deasupra apei sau a stufului.
Perioada de prezență în aria naturală protejată (pasaj și
iernat)
Habitatele preferate de această specie pentru cuibărit sunt
apele de mică adâncime, permanente, cu vegetație densă,
ierboasă, în special cele aflate în vecinătatea pădurilor și
lizierelor. Vegetația adiacentă trebuie să formeze un fel de
strat vegetal dens. Preferă apele de mici dimensiuni, singure
sau părțile unei zone acvatice mai întinse, cum ar fi bălți,
lacuri și iazuri, râuri încet curgătoare. Perechile se formează
încă din perioada de iarnă, sosind împreună în teritoriul de
cuibărit începând cu luna aprilie.
-
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Nr
1

2

3
4
5
6
7
8

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Anas crecca – Rață mică
Cod Natura 2000: A052, Cod EUNIS: 864, prezentă în
anexele IIA și IIIB a Directivei Consiliului 2009/147/EC
(Directiva Păsări).
Informaţii specifice speciei Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal pe cursul Oltului și al
Dunării, dar până la înghețul apelor stătătoare sau lent
curgătoare poate fi întâlnită și în aceste zone. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj târziu și în sezonul hiemal.
Statutul de prezenţă
 odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
 iernare
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Prezență certă
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
[interpretare]
acesteia poate fi notată în principal pe cursul Oltului și al
Dunării, dar până la înghețul apelor stătătoare sau lent
curgătoare poate fi întâlnită și în aceste zone. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj târziu și în sezonul hiemal.
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9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Cod

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din
România în baza art. 12 din Directiva Consiliului
2009/147/EC (Directiva Păsări)” finanțat prin Programul
Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat
de Centrul Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat
cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A.2

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată

A052 - Anas crecca



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal pe cursul Oltului și al
Dunării, dar până la înghețul apelor stătătoare sau lent
curgătoare poate fi întâlnită și în aceste zone. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind
utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj
târziu și în sezonul hiemal.

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 4: 500-1.000 indivizi
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 3: 100-500 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei în locul
respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

A.4
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Anas penelope

Nr
1
2
3
4

5
6

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere
Cod Specie-Natura 2000
A050
Denumirea ştiințifică
Anas penelope
Denumirea populară
Rață fluierătoare
Descrierea speciei
Se hrănește aproape în întregime cu materii vegetale, respectiv
frunze, rădăcini, bulbi, rizomi și iarbă. Locurile preferate
pentru hrănire sunt reprezentate de zonele acvatice puțin
adânci, pajiștile și terenurile agricole adiacente acestor zone.
Rar poate consuma semințe și hrană animală. Această specie
poate fi văzută frecvent înotând în aproprierea rațelor
scufundătoare și așteptând ca acestea să ridice la suprafața
apei materii vegetale, pe care apoi le fură.
În perioada de iarnă, masculii pot începe ritualul de
împerechere care constă în sunete caracteristice produse în
poziție specifi că, cu capul ridicat, penele de pe ceafă și creștet
erecte și manifestări agresive față de ceilalți masculi care se
apropie de femela curtată.
Depunerea pontei este influențată de perioada dezghețului, în
Marea Britanie aceasta începând de la mijlocul lunii aprilie,
iar în Islanda în ultima parte a lunii mai.
Perioade critice
Perioada de prezență în aria naturală protejată (pasaj și iernat)
Cerinţe de habitat
Cuibărește în zone acvatice de mică adâncime, deschise,
bogate în vegetație submersă și natantă.
Evită însă habitatele acvatice caracterizate de vegetație
limitrofă înaltă și densă. Pentru iernat și pasaj, această specie
preferă habitatele marine adăpostite, zonele umede din
apropierea mării, lagunele, lacurile interioare, râurile încet
curgătoare, estuarele, pășunile inundate și zonele mlăștinoase.
Specie cu precădere migratoare, deși există semnalări de mici
populații rezidente în nord-vestul Europei.
Vara târziu se adună în stoluri mari și în cursul lunii
septembrie părăsesc zonele de cuibărit și ajung în zonele de
iernat în octombrie-noiembrie.
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7

Nr
1

2

3
4
5
6
7
8

Fotografii

Primăvara în cursul lunilor martie-aprilie părăsesc zonele de
iernat și se îndreaptă către cartierele de cuibărit. Este o specie
gălăgioasă și gregară în afara perioadei de cuibărit. Se adună
în stoluri mari, de multe ori împreună cu alte specii de rațe.
Stolurile migratoare formează șiruri
lungi.
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Anas penelope – Rața fluierătoare
Cod Natura 2000: A050, Cod EUNIS: 868, prezentă în anexa
IIA a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).
Informaţii specifice
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
speciei
acesteia poate fi notată în principal pe cursul Oltului și al
Dunării, dar până la înghețul apelor stătătoare sau lent
curgătoare poate fi întâlnită și în aceste zone. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj târziu și în sezonul hiemal.
Statutul de prezenţă
odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Prezență certă
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
[interpretare]
acesteia poate fi notată în principal pe cursul Oltului și al
Dunării, dar până la înghețul apelor stătătoare sau lent
curgătoare poate fi întâlnită și în aceste zone. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
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fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj târziu și în sezonul hiemal.
9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii





Cod

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România
în baza art. 12 din Directiva Consiliului 2009/147/EC
(Directiva Păsări)” finanțat prin Programul Operațional
Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de Centrul
Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A050 - Anas penelope

A.2

Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal pe cursul Oltului și al
Dunării, dar până la înghețul apelor stătătoare sau lent
curgătoare poate fi întâlnită și în aceste zone. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind
utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj târziu și în sezonul hiemal.

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Mărimea populaţiei
Clasa 3: 100-500 indivizi
speciei în locul respectiv

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei în locul respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Anas platyrhynchos

Nr
1

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere
Cod Specie-Natura 2000 A053
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2
3
4

Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

5
6

Perioade critice
Cerinţe de habitat

7

Fotografii

Anas platyrhynchos
Rață mare
Specie predominant migratoare, dar unele populații sunt
sedentare. Teritoriile de iernat și cuibărit se suprapun pentru
multe populații. Rața mare este o specie omnivoră și
oportunistă, hrana acesteia cuprinzând resturi vegetale, frunze,
tuberculi, rizomi, rădăcini, semințe, insecte și larvele acestora,
melci, crustacee, mormoloci și chiar pești de talie mică. Este o
specie foarte activă noaptea și efectuează zboruri zilnice între
locurile de înnoptat și cele de hrănire. Gregară, se adună în
grupuri mari în afara perioadei de cuibărit. Migrează în stoluri,
la migrația de primăvară stolurile fiind predominant formate
din perechi. Stolurile se separă în luna februarie, când
perechile încep să caute locuri pentru cuibărit.
Perioada de cuibărit și creștere a puilor (martie-iulie)
Rața mare este o specie care se adaptează cu ușurință la o
multitudine de habitate, din zonele de tundră până în cele
subtropicale, habitate ce cuprind ape încet curgătoare sau
stătătoare, relativ adăpostite, estuare și delte, lagune, coaste
aritime unde apa este de mică adâncime, lacuri, râuri, iazuri și
bălți. Preferă apele de mică adâncime, cu vegetație adiacentă,
submersă sau flotantă. Evită în general apele adânci sau
cele expuse.

Foto: Ionuț Matei Dragomir
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Nr
1

2

3

4
5
6
7
8

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Anas platyrhynchos – Rața mare
Cod Natura 2000: A053, Cod EUNIS: 869, prezentă în
anexele IIA și IIIB a Directivei Consiliului 2009/147/EC
(Directiva Păsări).
Informaţii specifice
Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie emergentă
speciei
bogată, stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe mari, libere sau
heleșteie, bălţi în
luncile râurilor, braţe moarte etc. La nivelul ariei protejate
poate fi întâlnită în cea mai mare parte a sitului, atât în zonele
cu vegetație emergentă bogată, cât și în cele deschise (în
special în perioadele de pasaj și iernat).
Statutul de prezenţă
 odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
 iernare
 reproducere
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Prezență certă
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie emergentă
[interpretare]
bogată, stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe mari, libere sau
heleșteie, bălţi în luncile râurilor, braţe moarte etc. La nivelul
ariei protejate poate fi întâlnită în cea mai mare parte a sitului,
atât în zonele cu vegetație emergentă bogată, cât și în cele
deschise (în special în perioadele de pasaj și iernat).
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9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014, activitate
realizată prin proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12
din Directiva Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări)”
finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 20072013, implementat de Centrul Național de Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice.

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A053 - Anas platyrhynchos


A.2

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată




Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]

Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie emergentă
bogată, stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe mari, libere sau
heleșteie, bălţi în luncile râurilor, braţe moarte etc. La nivelul
ariei protejate poate fi întâlnită în cea mai mare parte a sitului,
atât în zonele cu vegetație emergentă bogată, cât și în cele
deschise (în special în perioadele de pasaj și iernat).

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere):
 Clasa 1: 10-50 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 6: 5.000-10.000 indivizi
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 5: 1.000-5.000 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei în locul
respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

A.4
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Anas querquedula

Nr
1
2
3
4

5
6

7

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere
Cod Specie-Natura
A055
2000
Denumirea ştiințifică
Anas querquedula
Denumirea populară
Rață cârâitoare
Descrierea speciei
Specie migratoare, părăsește zonele de cuibărit la sfârșitul
lunii iulie, începutul lunii august și se întoarce în luna aprilie.
Se hrănește cu vegetație și hrană de natură animală, care
constă din moluște, insecte acvatice, larve, crustacee, larve
diverse, mormoloci și pești mici. Destul de des consumă și
lipitori. În afara sezonului de cuibărit se hrănește predominant
cu hrană de natură vegetală: semințe, rădăcini, tuberculi,
frunze, muguri sau iarbă. Iese frecvent pe pajiștile și terenurile
cultivate aflate în vecinătatea habitatelor acvatice, pentru a
paște.
Perioade critice
Perioada de cuibărit și creștere a puilor (mai-iulie)
Cerinţe de habitat
Deși pot folosi ocazional și localizat habitatele marine, specia
preferă habitatele de apă dulce, de mică adâncime, ascunse,
bogate în vegetație, adiacente zonelor acvatice mai mari,
pășunilor inundate sau mlaștinilor. Evită totuși habitatele cu
vegetație acvatică foarte înaltă sau foarte densă.
Fotografii
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/ Atribut
Descriere
1
Specia
Anas querquedula – Rață cârâitoare
Cod Natura 2000: A055, Cod EUNIS: 871, prezentă în anexa
IIA a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).
2
Informaţii specifice
Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie emergentă
speciei
bogată, stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe mari, libere sau
heleșteie, bălţi în luncile râurilor, braţe moarte etc. La nivelul
ariei protejate poate fi întâlnită în cea mai mare parte a sitului,
atât în zonele cu vegetație emergentă bogată, cât și în cele
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3
4
5
6
7
8

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

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

deschise (în special în perioadele de pasaj).
 odihnă şi hranire / pasaj
 reproducere
Larg răspândită
Nativă
Prezență certă
Octombrie 2017 – Martie 2019
Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie emergentă
bogată, stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe mari, libere sau
heleșteie, bălţi în luncile râurilor, braţe moarte etc. La nivelul
ariei protejate poate fi întâlnită în cea mai mare parte a sitului,
atât în zonele cu vegetație emergentă bogată, cât și în cele
deschise (în special în perioadele de pasaj).

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România
Pagina 131

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

în baza art. 12 din Directiva Consiliului 2009/147/EC
(Directiva Păsări)” finanțat prin Programul Operațional
Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de Centrul
Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

Cod
A.1

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere
Specia

A055 - Anas querquedula


A.2

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie emergentă
bogată, stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe mari, libere sau
heleșteie, bălţi în luncile râurilor, braţe moarte etc. La nivelul
ariei protejate poate fi întâlnită în cea mai mare parte a sitului,
atât în zonele cu vegetație emergentă bogată, cât și în cele
deschise (în special în perioadele de pasaj).

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
Mărimea populaţiei
protejată pentru reproducere):
speciei în locul respectiv
 Clasa 1: 10-50 perechi
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Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 100-500 indivizi
A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei în locul respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Aquila clanga

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie-Natura 2000

A090

2

Denumirea științifică

Aquila clanga

3

Denumirea populară

Acvilă țipătoare mare

5

Descrierea speciei

Descriere: Acvila ţipătoare mare este o specie caracteristică
zonelor împădurite de altitudine joasă situate în apropierea
zonelor umede. Lungimea corpului este de 59-69 cm şi
greutatea medie este cuprinsă între 1.600-2.500 g, femelele fiind
mai mari (până la 3.200 g). Anvergura aripilor este cuprinsă
între 153-177 cm. Este o pasăre de dimensiuni mari, compactă,
cu penaj brun închis, a cărei siluetă în zbor seamănă cu cea a
acvilei ţipătoare mici (Aquila pomarina). Adulţii au înfăţişare
similară.
Hrana: Dieta obişnuită este formată din mamifere mici, păsări,
amfibieni, reptile, ocazional peşti, insecte, cadavre. Prada este
capturată din zonele umede, iar în Europa din terenurile
agricole.
Reproducere: Cuibăreşte mai des în copaci înalți în zonele cu
pădure rară, în grupuri izolate de pădure, sau în copaci
singuratici, mai ales dacă sunt întrepătrunse cu zone umede.
Locurile preferate de cuibărit sunt copacii mai înalți, iar în lipsa
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acestora tufişuri, de obicei la înălțimi cuprinse între 3 şi 25 m.
Cuibul este construit din crengi şi ramuri şi căptuşit cu frunze şi
iarbă; este împodobit cu ramuri şi frunze verzi şi este reutilizat
mai mulți ani la rând. Este o specie monogamă şi teritorială.
Atinge maturitatea sexuală după 4 sau 5 ani. Femela depune 1-3
ouă. Incubația durează în medie 42-44 de zile şi este asigurată
de către femelă, care este hrănită de mascul în tot acest timp. În
Europa de Est, perioada de cuibărire este din aprilie până în
august.
6

Perioade critice

Martie-Aprilie și Septembrie-noiembrie

7

Cerințe de habitat

Acvila țipătoare mare este o specie caracteristică zonelor
împădurite, cu altitudine joasă, situate în apropierea zonelor
umede. Spre deosebire de acvila țipătoare mică manifestă o
preferință clară în toate anotimpurile pentru prezența în
proximitate a apelor sau a zonelor umede, chiar a celor
antropizate.

8

Fotografii

Nu există fotografii.

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

2.

Informații specifice speciei Prezentă în sit în perioada de pasaj.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

4.

Statutul de prezență [spațial] Izolată

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Rară

Aquila clanga – Acvila țipătoare mare
Cod Natura 2000: A090, Cod EUNIS: 895, prezentă în anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

odihnă şi hranire / pasaj
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7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Octombrie 2017 – Martie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Specia poate fi găsită în zone deschise, culturi agricole și
pășuni, zone limitrofe Dunării și a râului Olt.

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații









Cod

Alderton, D. (2008), Encyclopedia of European Birds,
Parragon Books, United Kingdom;
Beaman, M., Madge, S. (2010), The Handbook for Bird
Identification for Europe and the Western Palearctic,
digital edition, Christopher Helm, London;
Papp, T., Fântânã, C. (2008), Ariile de Importanțã
Avifaunisticã din România, Tîrgu-Mureș;
Svensson, L., Mullarney, K. and Zetterström, D. (2009),
Collins Bird Guide, Harper Collins Publishers, London;
http://eunis.eea.europa.eu/species/895
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet/greaterspotted-eagle-clanga-clanga

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A090 - Aquila clanga

A.2

Tipul populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
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în aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Specia a fost observată în timpul pasajului pe terenuri deschise,
în zone limitrofe Dunării și a râului Olt.

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Clasa 1: 10-50 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei în locul
respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Aquila heliaca

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie-Natura 2000

A404

2

Denumirea științifică

Aquila heliaca

3

Denumirea populară

Acvilă de câmp
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5

Descrierea speciei

Descriere: Lungimea corpului este de 70-83 cm şi greutatea
medie este cuprinsă între 2.400-4.500 g. Anvergura aripilor este
cuprinsă între 175-205 cm. Este o răpitoare mare, cu un penaj
maro închis. Adulţii au înfăţişare similară şi ajung la acest penaj
în şase ani.
Hrana: Hrana acvilelor de câmp este constituită în principal din
mamifere de talie mică şi medie (şoareci, popândăi, hârciogi,
iepuri tineri), însă vânează şi juvenilii păsărilor terestre sau
acvatice, ocazional fiind observate hrănindu-se cu şerpi, şopârle
sau chiar şi cu hoituri, îndeosebi în timpul iernii.
Reproducere: Este o specie monogamă întreaga viaţă şi poate
atinge o vârstă de 55 de ani. Soseşte din cartierele de iernare în
martie. La construirea cuibului participă ambii parteneri, acesta
fiind alcătuit din crengi şi căptuşit cu vegetaţie. Femela depune
2-3 ouă până la mijlocul lunii aprilie, cu o dimensiune medie de
72,5 x 56,3 mm. Incubaţia durează în medie 43 de zile şi este
asigurată de ambii părinţi. În cazul în care cantitatea de hrană
este insuficientă, puiul mai mare este agresiv faţă de puiul mai
mic şi poate să-l omoare sau acesta moare de inaniţie. Puii devin
zburători la 60-65 de zile, însă rămân dependenţi de părinţi încă
14-21 de zile. Cuibul este instalat în copaci (sunt preferaţi cei cu
vârful rupt) la înălţimi variabile, de la câţiva metri până la 30-40
m şi poate atinge o circumferinţă de 3 m după ce este folosit mai
mulţi ani. Cuibăresc şi pe platforme artificiale.

6

Perioade critice

Martie -noiembrie

7

Cerințe de habitat

Pasăre răpitoare specifică zonelor deschise sau semideschise
care cuibăreşte în silvostepă sau pe câmpuri agricole cu arbori
solitari bătrâni. Se poate întâlni, de asemenea, şi în regiuni
împădurite de la munte, la altitudine moderată.
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8

Fotografii

Fotografie din perioada de pasaj. ©Stanciu Cătălin-Răzvan

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Aquila heliaca – Acvilă de câmp
Cod Natura 2000: A404, Cod EUNIS: 897, prezentă în anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice speciei

Prezentă în sit în perioada de pasaj.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență [spațial] Izolată

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Rară

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Octombrie 2017 – Martie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Specia poate fi găsită în zone deschise, culturi agricole și
pășuni, zone limitrofe Dunării.
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9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

Cod

 Alderton, D. (2008), Encyclopedia of European Birds,
Parragon Books, United Kingdom;
 Beaman, M., Madge, S. (2010), The Handbook for Bird
Identification for Europe and the Western Palearctic, digital
edition, Christopher Helm, London;
 Papp, T., Fântânã, C. (2008), Ariile de Importanțã
Avifaunisticã din România, Tîrgu-Mureș;
 Svensson, L., Mullarney, K. and Zetterström, D. (2009),
Collins Bird Guide, Harper Collins Publishers, London;
 http://eunis.eea.europa.eu/species/897
 http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet/imperialeagle-aquila-heliaca

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A404 - Aquila heliaca

A.2

Tipul populaţiei speciei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în aria naturală
pentru odihnă şi/sau hrănire
protejată
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere statul speciei în aria naturală protejată, specia
poate fi găsită în zone deschise, culturi agricole și pășuni, zone
limitrofe Dunării.

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Clasa 1: 10-50 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei în locul
respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Ardea alba (sin. Egretta alba)

Nr
1
2
3

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod Specie-Natura 2000
Denumirea ştiințifică
Denumirea populară

Descriere
A027
Egretta alba
Egretă mare
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4

Descrierea speciei

5
6

Perioade critice
Cerinţe de habitat

Dieta constă în general din pești și insecte acvatice, însă
poate fi văzută frecvent și pe terenuri uscate, unde vânează
mamifere mici, șopârle sau insecte terestre. Au fost notate
cazuri în care au consumat și pui de păsăre de talie mică.
Longevitatea maximă cunoscută este de 13 ani și 9 luni.
Este o specie parţial migratoare și dispersivă, juvenilii
părăsind zonele de cuibărit încă din iulie. Migrează în
lunile de toamnă spre sudul Europei, însă în iernile blânde
unele exemplare pot fi observate și la noi, în special pe
bălțile din sudul și sud-estul ţării. Revine în zonele de
cuibărit de la sfârșitul lunii februarie.
Cuibărește preponderent în stufărișuri inundate, la înălţime
mică, însă uneori și pe sălcii joase sau alţi copaci, în colonii
puţin numeroase cu cuiburi dispersate, uneori alăturate altor
colonii de stârci. La construirea cuibului, alcătuit din crengi
și stuf, participă cei doi părinţi. Femela depune 3-5 ouă în
perioada cuprinsă între a doua jumătate a lunii aprilie și
începutul lunii iunie, cu o dimensiune medie de 65,2 x
46,13 mm. Incubaţia este asigurată de ambii părinţi. După
25-27 de zile puii eclozează și rămân în cuib în jur de 30 de
zile, dar continuă să fie hrăniţi de părinţi până la 42 de zile,
când devin complet independenţi de aceștia.
Perioada de cuibărit și creștere a puilor (mai-iunie)
Preferă bălţile și zonele umede pe suprafeţe întinse, cu
stufărișuri, pajiști inundate, canale, heleșteie etc. Se
hrănește în ape puţin adânci în zone inundate cu vegetaţie
bogată, mlaștini, pe malurile apelor, ale canalelor.
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7

Fotografii

Foto: Ionuț Matei Dragomir

Nr
1

2

3

4
5
6
7
8

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Egretta alba – Egretă mare
Cod Natura 2000: A027, Cod EUNIS: 1015, prezentă în
anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).
Informaţii specifice speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
prezența acesteia poate fi notată în principal pe malurile
lacurilor, heleșteielor, pe canale, în pajiști inundate etc. și
cuibărește cel mai frecvent în coronamentul copacilor.
Statutul de prezenţă
 odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
 iernare
 reproducere
Statutul de prezenţă [spaţial] Larg răspândită
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Prezență certă
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
[interpretare]
prezența acesteia poate fi notată în principal pe malurile
lacurilor, heleșteielor, pe canale, în pajiști inundate etc. și
cuibărește cel mai frecvent în coronamentul copacilor.
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9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de
România către Comisia Europeană la data de 31
martie
2014,
activitate
realizată
prin
proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în baza
art. 12 din Directiva Consiliului 2009/147/EC
(Directiva Păsări)” finanțat prin
Programul
Operațional
Sectorial
”Mediu”
2007-2013,
implementat de Centrul Național de Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice



Cod
A.1

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere
Specia

A027 - Egretta alba


A.2

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată




Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal pe malurile lacurilor,
heleșteielor, pe canale, în pajiști inundate etc. și cuibărește
cel mai frecvent în coronamentul copacilor.

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere):
 Clasa 0: 1-10 perechi
Mărimea populaţiei speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
în locul respectiv
 Clasa 2: 50-100 indivizi
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 1: 10-50 indivizi

A.6

Calitatea datelor referitoare
la populaţia speciei în locul Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-
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Ardea cinerea

Nr
1
2
3
4

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod Specie-Natura 2000
Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

5
6

Perioade critice
Cerinţe de habitat

Descriere
A028
Ardea cinerea
Stârc cenușiu
Specia este considerată migratoare, parţial migratoare și
dispersivă, dispersia juvenililor având loc de îndată ce
devin independenţi. Deplasările indivizilor sunt ample și în
multiple direcţii, însă la nivel european predomină o
deplasare spre sud-vest. Hrana constă în principal din
pești, amfibieni, reptile, nevertebrate acvatice, dar și
mamifere mici sau chiar pui de păsări. Vânează în apă
mică, așteaptă nemișcat și își urmărește prada, pe care o
străpunge cu ciocul ascuțit. Sunt activi la răsăritul și la
apusul soarelui, stau pe crengi de arbori în timpul zilei și
noaptea. În sălbăticie, durata medie de viață este de cinci
ani. Ating maturitatea sexuală la vârsta de doi ani.
Perioada de cuibărit și creștere a puilor (aprilie-iulie)
Este o specie caracteristică unei varietăţi mari de habitate
ce includ ape dulci (lacuri mari, heleșteie, râuri și alte
cursuri de apă etc.) respectiv și arbori, utilizând arborii mai
frecvent decât alte specii de stârci. Se hrănește pe malurile
lacurilor, heleșteielor, pe canale, în pajiști inundate etc. și
cuibărește cel mai frecvent în coronamentul copacilor.
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7

Fotografii

Foto: Ionuț Matei Dragomir

Nr
1
2

3

4
5
6
7
8

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Ardea cinerea – Stârc cenușiu
Cod Natura 2000: A028, Cod EUNIS: 900.
Informaţii specifice speciei
Este o specie caracteristică unei varietăţi mari de habitate
ce includ ape dulci (lacuri mari, heleșteie, râuri și alte
cursuri de apă etc.) respectiv și arbori, utilizând arborii mai
frecvent decât alte specii de stârci. Se hrănește pe malurile
lacurilor, heleșteielor, pe canale, în pajiști inundate etc. și
cuibărește cel mai frecvent în coronamentul copacilor.
Statutul de prezenţă
 odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
 iernare
 reproducere
Statutul de prezenţă [spaţial] Larg răspândită
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Prezență certă
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
[interpretare]
prezența acesteia poate fi notată în principal pe malurile
lacurilor, heleșteielor, pe canale, în pajiști inundate etc. și
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cuibărește cel mai frecvent în coronamentul copacilor.
9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Cod
A.1

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România
în baza art. 12 din Directiva Consiliului 2009/147/EC
(Directiva Păsări)” finanțat prin Programul Operațional
Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de Centrul
Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere
Specia

A028 - Ardea cinerea


A.2

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată




Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală
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protejată

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
prezența acesteia poate fi notată în principal pe malurile
lacurilor, heleșteielor, pe canale, în pajiști inundate etc. și
cuibărește cel mai frecvent în coronamentul copacilor.

A.5

Mărimea populaţiei speciei
în locul respectiv

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere):
 Clasa 1: 10-50 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 100-500 indivizi
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6

Calitatea datelor referitoare
la populaţia speciei în locul
respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

A.4
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Aythya ferina

Nr
1
2
3
4

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod Specie-Natura 2000
Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

5
6

Perioade critice
Cerinţe de habitat

7

Fotografii

Nr
1

2

Descriere
A059
Aythya ferina
Rață cu cap castaniu
Este o specie omnivoră, consumând în special vegetaţie
submersă (în special seminţe și părţi vegetative). De
asemenea, poate consuma insecte acvatice și crustacee mici.
Hrana este obţinută în special prin scufundări în ape de 1,5-2
m adâncime. Specie puternic gregară în afara sezonului de
cuibărit. Masculii încep să se asocieze în stoluri mici
începând cu a doua parte a lunii mai, când încă femelele sunt
pe cuib.
Perioada de cuibărit și creștere a puilor (mai-iulie)
Specia poate fi întâlnită într-o varietate mare de zone umede.
Preferă lacurile dulci sau salmastre de cel puţin câteva
hectare, cu adâncime de 1,5-2 m, cu vegetaţie submergentă
bogată și care sunt înconjurate de zone dense de stuf. În
timpul iernii și în migraţie poate fi întâlnită și pe lacuri de
acumulare, ape marine etc.
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Aythya ferina – Rață cu cap castaniu
Cod Natura 2000: A059, Cod EUNIS: 908, prezentă în
anexele IIA și IIIB a Directivei Consiliului 2009/147/EC
(Directiva Păsări).
Informaţii specifice speciei Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie
emergentă bogată, stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe
mari, libere sau heleșteie, bălţi în luncile râurilor, braţe
moarte etc. La nivelul ariei protejate poate fi întâlnită în cea
mai mare parte a sitului, atât în zonele cu vegetație
emergentă bogată, cât și în cele deschise (în special în
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3
4
5
6
7
8

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

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

perioadele de pasaj).
 odihnă şi hranire / pasaj
 reproducere
Larg răspândită
Nativă
Prezență certă
Octombrie 2017 – Martie 2019
Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie
emergentă bogată, stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe
mari, libere sau heleșteie, bălţi în luncile râurilor, braţe
moarte etc. La nivelul ariei protejate poate fi întâlnită în cea
mai mare parte a sitului, atât în zonele cu vegetație
emergentă bogată, cât și în cele deschise (în special în
perioadele de pasaj).

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România
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în baza art. 12 din Directiva Consiliului 2009/147/EC
(Directiva Păsări)” finanțat prin Programul Operațional
Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de Centrul
Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

Cod
A.1

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere
Specia

A059 - Aythya ferina


A.2

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie emergentă
bogată, stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe mari, libere sau
heleșteie, bălţi în luncile râurilor, braţe moarte etc. La nivelul
ariei protejate poate fi întâlnită în cea mai mare parte a
sitului, atât în zonele cu vegetație emergentă bogată, cât și în
cele deschise (în special în perioadele de pasaj).

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul respectiv

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere):
 Clasa 1: 10-50 perechi
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Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 100-500 indivizi
A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei în locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Aythya fuligula

Nr
1
2
3
4

5
6

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod Specie-Natura 2000
Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

Perioade critice
Cerinţe de habitat

Descriere
A061
Aythya fuligula
Rață moțată
Specie cu regim omnivor, procurându-și hrana cu precădere
prin scufundări. Consumă în special moluște (Dreissena
polymorpha), crustacee, insecte acvatice, dar și materiale
vegetale. Specie puternic gregară în special în afara
sezonului de cuibărit. Perioada de cuibărit este relativ
târzie, de la jumătatea lunii mai până la sfârșitul lunii iulie
sau jumătatea lunii august.
Perioada de prezență în aria naturală protejată (iernat)
Specie cu valenţă ecologică mai largă decât alte specii ale
genului Aythya, în special datorită capacităţii de a se
scufunda la adâncimi mai mari (3-14 m) pentru procurarea
hranei. Pentru cuibărit preferă o gamă largă de lacuri, de la
lacuri eutrofice cu adâncimi mai mici până la lacuri mai
adânci cu un procent mic de vegetaţie palustră.
Poate cuibări în zonele optime ale lacurilor de acumulare, în
lacurile ornamentale din parcurile orașelor etc. De
asemenea, în afara sezonului de cuibărit poate fi întâlnită
într-o gamă largă de zone umede.
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7

Nr
1

2

3
4
5
6
7
8

Fotografii

-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Aythya fuligula – Rață moțată
Cod Natura 2000: A061, Cod EUNIS: 909, prezentă în
anexele IIA și IIIB a Directivei Consiliului 2009/147/EC
(Directiva Păsări).
Informaţii specifice speciei Specia preferă lacurile cu apă dulce. În perioadele de
migrație și în sezonul hiemal, utilizează însă o varientate
mai mare de habitate acvatice, fiind întâlnită și pe râuri sau
în zonele de coasta mării, acolo unde apa are o adâncime
suficientă pentru prinderea prăzii prin scufundare.
Statutul de prezenţă
iernare
[temporal]
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Rară
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
[interpretare]
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai
adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj și în sezonul hiemal.

Pagina 153

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

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Cod

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din
România în baza art. 12 din Directiva Consiliului
2009/147/EC (Directiva Păsări)” finanțat prin Programul
Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat
de Centrul Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat
cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A061 - Aythya fuligula

A.2

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată

Populație care doar iernează în aria naturală protejată
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai
adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în considerare
tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală protejată,
prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată
în special pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj și în
sezonul hiemal.

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Mărimea populaţiei
Clasa 1: 10-50 indivizi
speciei în locul respectiv

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei în locul respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Aythya nyroca

Nr
1

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere
Cod Specie-Natura 2000 A060
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2
3
4

Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

5
6

Perioade critice
Cerinţe de habitat

7

Fotografii

Nr
1

2

Aythya nyroca
Rață roșie
Este o specie migratoare. Comportamentul gregar este mai
puţin pronunţat ca la alte specii din genul Aythya. Perechile
se formează în cartierele de iernare. Cuibărește foarte
aproape de apă pe substrat solid pe maluri sau pe insuliţe în
vegetaţia densă palustră. Cuibul este construit superficial din
materii vegetale (în principal fragmente de stuf). Perioada de
cuibărit durează de la mijlocul lunii aprilie până la jumătatea
lunii iunie. Ponta este formată din 8-10 ouă și este incubată o
perioadă de 25-27 de zile. Puii sunt nidifugi.
Perioada de cuibărit și creștere a puilor (mai-iulie)
În sezonul de cuibărit este întâlnită cu precădere în zona
lacurilor de câmpie, cu vegetaţie submersă abundentă și care
sunt mărginite de brâuri dense de vegetaţie palustră
emergentă (stufăriș, papură și sălcii). Poate cuibări și în
heleșteie piscicole sau în ape salmastre. În afara sezonului de
cuibărit poate fi întâlnită pe o gamă mai mare de zone
umede. Deși este o rață scufundătoare, preferă ape puțin
adânci (30- 100 cm) și trăiește destul de ascunsă pe ochiuri
de apă rămase libere în stufărișurile dese.
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Aythya nyroca – Rață roșie
Cod Natura 2000: A060, Cod EUNIS: 911, prezentă în
anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).
Informaţii specifice
Preferă zonele acvatice cu vegetaţie submersă abundentă și
speciei
care sunt mărginite de brâuri dense de vegetaţie palustră
emergentă (stufăriș, papură și sălcii). În afara sezonului de
cuibărit poate fi întâlnită pe o gamă mai mare de zone
umede. Deși este o rață scufundătoare, preferă ape puțin
adânci (30-100 cm) și trăiește destul de ascunsă pe ochiuri
de apă rămase libere în stufărișurile dese.
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3
4
5
6
7
8

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

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

reproducere
Larg răspândită
Nativă
Rară
Octombrie 2017 – Martie 2019
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
prezența acesteia poate fi notată în principal în zonele
acvatice cu vegetaţie submersă abundentă și care sunt
mărginite de brâuri dense de vegetaţie palustră emergentă
(stufăriș, papură și sălcii). În afara sezonului de cuibărit
poate fi întâlnită pe o gamă mai mare de zone umede. Deși
este o rață scufundătoare, preferă ape puțin adânci (30-100
cm) și trăiește destul de ascunsă pe ochiuri de apă rămase
libere în stufărișurile dese.





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de
România către Comisia Europeană la data de 31 martie
2014, activitate realizată prin proiectul ”Sistemul
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național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări
din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”
finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”
2007-2013, implementat de Centrul Național de
Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice.

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A060 - Aythya nyroca

A.2

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
prezența acesteia poate fi notată în principal în zonele
acvatice cu vegetaţie submersă abundentă și care sunt
mărginite de brâuri dense de vegetaţie palustră emergentă
(stufăriș, papură și sălcii). În afara sezonului de cuibărit
poate fi întâlnită pe o gamă mai mare de zone umede.
Deși este o rață scufundătoare, preferă ape puțin adânci
(30-100 cm) și trăiește destul de ascunsă pe ochiuri de
apă rămase libere în stufărișurile dese.

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Mărimea populaţiei speciei în
Clasa 1: 10-50 perechi
locul respectiv
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A.6

Calitatea datelor referitoare la
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
populaţia speciei în locul
complete
respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Botaurus stellaris

1
2
3
4

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod Specie-Natura 2000
Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

5
6

Perioade critice
Cerinţe de habitat

Nr

Descriere
A021
Botaurus stellaris
Buhai de baltă
Specie solitară, cuibărește local în stufăriș dens. Este
poligam, masculul fiind deseori observat în prezenţa mai
multor femele. Își construiește cuibul pe plaur în stufăriș
dens, în apropierea cuibului din anii precedenţi. Se hrănește
în general la ape puţin adânci sau în apropierea stufului pe
timp de zi. De obicei se deplasează încet și cu atenţie, dar
poate fugi destul de repede. În ciuda mărimii sale, trece cu
ușurinţă prin stuf, agăţând câteva fire odată. Zboară destul
de des pe deasupra stufului pe timpul zilei când își hrănește
puii, în special vara, în zorii zilei, în rest fiind greu de
observat, iar dacă e speriat, se deplasează pe distanţe scurte
înainte de a reveni în ascunzișul stufului. În zbor își ţine
gâtul tras spre spate, cu bătăi rapide și regulate de aripi, ca
la speciile de stârci mai mici. Strigătul nocturn foarte sonor
al masculului se poate auzi toată primăvara, chiar până în
iunie, mai des în amurg și înainte de răsăritul soarelui, pe o
distanţă de 2-4 km. În caz de pericol își întinde ciocul drept
în sus, într-o postură rigidă caracteristică.
Perioada de reproducere și creștere a puilor (aprilie-iulie)
Specia are cerinţe foarte restrictive în ceea ce privește
habitatul de cuibărire. Astfel, ea are o puternică preferinţă
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7

Nr
1

2

3
4
5
6
7
8

Fotografii

pentru mlaștinile joase, liniștite, din jurul lacurilor și
râurilor, aflate la altitudini mai mici de 200 m, cu stufăriș
proaspăt extins și dens de stuf Phragmites sp. Acest stufăriș
trebuie să fie instalat în zonă de câțiva ani, să fie inundat,
dar cu o adâncime mică a apei (mai puţin de 30 cm) și să
aibă puţine fluctuaţii ale nivelului apei. De asemenea, este
necesară o aciditate scăzută a apei, iar întregul habitat să fie
înconjurat de zone deschise și acoperite de apă mai adâncă
pe timpul sezonului uscat al perioadei de cuibărire.
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Botaurus stellaris – Buhai de baltă
Cod Natura 2000: A021, Cod EUNIS: 914, prezentă în
anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).
Informaţii specifice speciei Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal pe malurile lacurilor,
heleșteielor, pe canale, în general în zonele cu stufăriș dens.
Statutul de prezenţă
 odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
 reproducere
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Rară
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
[interpretare]
acesteia poate fi notată în principal pe malurile lacurilor,
heleșteielor, pe canale, în general în zonele cu stufăriș dens.
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9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de
România către Comisia Europeană la data de 31 martie
2014, activitate realizată prin proiectul ”Sistemul
național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări
din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”
finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”
2007-2013, implementat de Centrul Național de
Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice.

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
A.1

Specia

A021 - Botaurus stellaris


A.2

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată

Descriere



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere):
Mărimea populaţiei speciei
 Clasa 0: 1-10 perechi
în locul respectiv
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 1: 10-50 indivizi

A.6

Calitatea datelor referitoare
la populaţia speciei în locul Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal pe malurile lacurilor,
heleșteielor, pe canale, în general în zonele cu stufăriș dens.

Branta ruficollis
A.Date generale ale speciei
Nr
Informație/ Atribut
1
Cod Specie-Natura 2000

Descriere
A396
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2
3
4

Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

5

Perioade critice

6

Cerinţe de habitat

7

Fotografii

Branta ruficollis
Gâscă cu gât roșu
Gâsca cu gât roșu este cea mai mică dintre gâște și are un
penaj elegant, negru combinat cu roșu-ruginiu, subliniat de
dungi albe. Dieta în teritoriile de cuibărire este formată din
specii vegetale aflate în tundra siberiană (iarbă, frunze sau
semințe). În cartierele de iernare din sud-estul Europei se
hrănește în timpul zilei pe culturile agricole, la început cu
boabele de porumb care au rămas risipite după recoltare, iar
mai apoi cu grâu de toamnă (uneori și cu rapiță). Seara
înnoptează pe lacuri, iar când acestea îngheață, se așază și
pe mare. Atunci când distanța între locurile de înnoptare și
cele de hrănire crește la peste 30 km, preferă să caute alte
locuri de hrănire și înnoptare, de obicei mai în sud, mai ales
în cazul în care culturile sunt acoperite de zăpadă.
Perioada de prezență în aria naturală protejată (pasaj târziu
și iernat)
Gâsca cu gât roșu este o specie caracteristică zonelor de
tundră din Siberia arctică, în special în peninsula Taymyr,
cu o mică populație în peninsulele Gydan și Yamal.
Iernează în nord-vestul Mării Negre, în România, Bulgaria
și Ucraina, ajungând ocazional și spre sud, până în Grecia.
Se poate întâlni sporadic în Marea Britanie sau în alte zone
din vestul Europei, împreună cu efective din alte specii din
același gen (Branta bernicla sau Branta leucopsis).
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/ Atribut
Descriere
1
Specia
Branta ruficollis – Gâsca cu gât roșu
Cod Natura 2000: A396, Cod EUNIS: 918, prezentă în
anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).
2
Informaţii specifice
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
speciei
acesteia poate fi notată pe întreg teritoriul ariei naturale
protejate (pe lacuri, heleșteie,cursurile Oltului și al Dunării,
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3
4
5
6
7
8

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

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

pe canale, în pajiști inundate, terenuri agricole etc.).
iernare
Larg răspândită
Nativă
Rară
Octombrie 2017 – Martie 2019
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată pe întreg teritoriul ariei naturale
protejate (pe lacuri, heleșteie,cursurile Oltului și al Dunării,
pe canale, în pajiști inundate, terenuri agricole etc.).





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de
România către Comisia Europeană la data de 31 martie
2014, activitate realizată prin proiectul ”Sistemul
național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări
din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”
finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”
2007-2013, implementat de Centrul Național de
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Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice.
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru

Descriere

A.1

Specia

A396 - Branta ruficollis

A.2

Tipul populaţiei speciei în Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată pe întreg teritoriul ariei naturale
protejate (pe lacuri, heleșteie,cursurile Oltului și al Dunării,
pe canale, în pajiști inundate, terenuri agricole etc.).

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul respectiv

Clasa 1: 10-50 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei în locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice.

A.9

Alte detalii

-
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Bucephala clangula

Nr
1
2
3
4

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod Specie-Natura 2000
Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

5

Perioade critice

6

Cerinţe de habitat

7

Fotografii

Nr
1

2

Descriere
A067
Bucephala clangula
Rață sunătoare
Masculul are capul verde-negricios, la fel și penajul pe
spate. Femela are capul cafeniu cu penaj de culoare
cenuşiu-deschisă. Picioarele sunt de culoare galbenă.
Specie migratoare în arealul principal de cuibărit.
Manifestă comportament gregar în afara sezonului de
cuibărit. În timpul perioadei de cuibărit hrana este
alcătuită predominant din insecte acvatice. De
asemenea, poate fi văzută mâncând și ouă de pește și
plante acvatice.
În timpul iernii și al migrațiilor, consumă cu precădere
moluște și crustacee. Se hrănește în timpul zilei, iar
hrana este procurată prin scufundări.
Perioada de prezență în aria naturală protejată (pasaj
târziu și iernat)
Habitatul de reproducere este taigaua, acolo unde zonele
umede sunt mărginite de păduri cu arbori bătrâni. În
afara sezonului de cuibărit poate fi întâlnită într-o
varietate foarte mare de zone umede, specia neavând
cerinţe ecologice stricte în această perioadă.
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Bucephala clangula – Rață sunătoare
Cod Natura 2000: A067, Cod EUNIS: 923, prezentă în
anexa IIB a Directivei Consiliului 2009/147/EC
(Directiva Păsări).
Informaţii specifice speciei
Poate fi întâlnită într-o varietate foarte mare de zone
umede, specia neavând cerinţe ecologice stricte în
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această perioadă, totuși se remarcă utlizarea zonelor
acvatice deschise cu adâncime mai mare a apei (în
principal lacul de acumulare și cursul Oltului/Dunării)
 odihnă şi hranire / pasaj
 iernare
Larg răspândită
Nativă

3

Statutul de prezenţă [temporal]

4
5

Statutul de prezenţă [spaţial]
Statutul e prezenţă
[management]
Abundenţă
Prezență certă
Perioada de colectare a datelor Octombrie 2017 – Martie 2019
din teren
Distribuţia speciei [interpretare] Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
prezența acesteia poate fi notată în principal în zonele
cu apă mai adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării.
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit
în aria naturală protejată, prezența speciei are un
caracter ocazional, zona fiind utilizată în special pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj și în sezonul
hiemal.
Distribuţia speciei [harta
distribuției]

6
7
8

9

10

Alte informaţii privind sursele
de informaţii





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de
România către Comisia Europeană la data de 31
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martie
2014,
activitate
realizată
prin
proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în
baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin
Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 20072013, implementat de Centrul Național de
Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice

Cod
A.1

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere
Specia

A067 - Bucephala clangula


A.2

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală
protejată

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
prezența acesteia poate fi notată în principal în zonele cu
apă mai adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria
naturală protejată, prezența speciei are un caracter
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj și în sezonul hiemal.
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A.5

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Mărimea populaţiei speciei
 Clasa 3: 100-500 indivizi
în locul respectiv
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
 Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6

Calitatea datelor referitoare
la populaţia speciei în locul Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Burhinus oedicnemus

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura
2000

A133

2.

Denumirea ştiințifică

Burhinus oedicnemus

3.

Denumirea populară

Pasărea ogorului

4.

Statutul de conservare
în România

Specie periclitată

5.

Descrierea speciei

Pasăre nocturnă cu ochi mari, galbeni, cioc scurt şi masiv, picioare
lungi galbene şi penaj de culoarea ierburilor uscate.
Reproducere: ponta este depusă în perioada aprilie-iunie, 1-3 ouă,
de obicei 2. Cuibul este construit direct pe sol.
Această specie ajunge în România începând cu luna aprilie şi
părăseşte țara noastră în octombrie.

6.

Perioade critice

Martie-Iunie.

Cerinţe de habitat

Habitat: preferă câmpiile aride cu porțiuni nisipoase sau pietroase.
Pasăre de stepă. Se hrăneşte în special noaptea şi la crepuscul
Se hrănesc cu nevertebrate şi vertebrate mici.

7.
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8.

Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informație/ Atribut

1. Specia

2.

Informații specifice
speciei

Descriere
Burhinus oedicnemus - Pasărea ogorului
Cod Natura 2000: A133, Cod EUNIS: 925, prezentă în anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).
Specie periclitată. În sit este prezentă în perioada de migrație și în
sezonul de cuibărit. Sosește începând cu luna aprilie (uneori la
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sfârșitul lunii martie) și pleacă în migrație în septembrie-octombrie.
Preferă pentru cuibărit pășuni cu iarbă foarte scurtă, terenuri
pârlogite cu vegetație săracă.
3.

Statutul de prezență
[temporal]

reproducere

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6. Abundență
7.

Perioada de colectare a
Aprilie, mai, iunie, iulie 2018
datelor din teren

Distribuția speciei
8.
[interpretare]

9.

10.

Comună

Această specie crepuscular-nocturnă este răspândită la nivelul ariei
protejate insular, în zonele unde se află porțiuni de câmpie aridă cu
zone nisipoase sau pietroase.

Distribuțiaspeciei
[hartadistribuției]

Alte informații privind
sursele de informații

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România către
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Comisia Europeană la data de 31 martie 2014, activitate
realizată prin proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12
din Directiva Păsări” finanțat prin Programul Operațional
Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de Centrul Național
de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the European
Communities.
 Petrovici M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România, Coordonare științifică Societatea
Ornitologică Română și Asociația pentru Protecția Păsărilor și a
Naturii „Grupul Milvus”. Proiect cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A133 - Burhinus oedicnemus

A.2.

Tipulpopulațieispecieiîn aria
naturalăprotejată

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere);

A.3.

Localizareaspeciei
[geometrie]

A.4.

Localizareaspeciei [descriere]

Această specie este răspândită la nivelul ariei naturale
protejate insular, în zonele unde se află porțiuni de câmpie
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aridă cu zone nisipoase sau pietroase, în lunca Oltului.
A.5.

Mărimea populației specie în
locul respectiv

A.6.

Calitatea datelor referitoare la
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
populația specie în locul
complete;
respectiv

A.7.

Clasa densității speciei

Scăzută.

A.8.

Confidențialitate

Informații publice;

A.9.

Alte detalii

-

Minim 1 individ- Maxim 50 indivizi

Buteo buteo

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie-Natura 2000

A087

2

Denumirea științifică

Buteo buteo

3

Denumirea populară

Șorecar comun

5

Descrierea speciei

Descriere: Este o pasăre rapitoare de dimensiuni medii cu mai
multe variatii de penaj. Poate fi recunoscuta usor pentru aripile
largi, gatul scurt și coada rotunjita. Prezinta o banda de culoare
deschisa peste piept, vârfuri negre de aripi și coada dungata.
Lungime a corpului de 50-57 cm, anvergura de 110-130 cm,
masa corporala medie de 1 kg la femele și 780 g la masculi.
Hrana: Hrana şorecarului comun este foarte diversificată, fiind
formată mai ales din şoareci şi alte rozătoare, dar şi din
amfibieni, reptile, insecte, râme şi ocazional cadavre.
Reproducere: Şorecarul comun este o specie monogamă.
Cuibăreşte în zone împădurite, stâncoase, cuibul fiind construit
de către ambii parteneri în perioada martie-august, din crengi
sau alte materiale vegetale. O pereche construieşte mai multe
cuiburi pe care le foloseşte pe rând. Depune în general 2-4 ouă,
care sunt clocite de femelă timp de 28-31 de zile, iar puii devin
independenți după 40-45 de zile, fiind hrăniți şi îngrijiți la
început numai de către femelă, aprovizionată de mascul, apoi de
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către ambii parteneri.
6

Perioade critice

Tot timpul anului

7

Cerințe de habitat

Trăiește mai ales în zone împădurite aflate în apropierea
terenurilor deschise, a celor agricole sau în zonele mlăştinoase.
Este caracteristică regiunilor colinare cu multe tipuri de
habitate, dar apare şi la câmpie sau la munte, unde poate fi
văzută stând pe stâlpi sau pe alte suporturi înalte folosite ca
posturi de observație.

8

Fotografii

Fotografie din perioada de iarnă. ©Stanciu Cătălin-Răzvan

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Buteo buteo – Șorecar comun
Cod Natura 2000: A087, Cod EUNIS: 926.

2.

Informații specifice speciei

Prezentă în sit în toate perioadele anului.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

4.

Statutul de prezență [spațial] Larg răspândită




odihnă şi hranire / pasaj
iernare
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5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Comună

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Octombrie 2017 – Martie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Specia poate fi găsită în zone deschise, culturi agricole, zone
limitrofe Dunării și a râului Olt.

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 Alderton, D. (2008), Encyclopedia of European Birds,
Parragon Books, United Kingdom;
 Beaman, M., Madge, S. (2010), The Handbook for Bird
Identification for Europe and the Western Palearctic, digital
edition, Christopher Helm, London;
 Papp, T., Fântânã, C. (2008), Ariile de Importanțã
Avifaunisticã din România, Tîrgu-Mureș;
 Svensson, L., Mullarney, K. and Zetterström, D. (2009),
Collins Bird Guide, Harper Collins Publishers, London;
 http://eunis.eea.europa.eu/species/926
 http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet/commonbuzzard-buteo-buteo
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Cod
A.1

A.2

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere
Specia
Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată

A087 - Buteo buteo




A.3

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Localizarea speciei
[geometrie]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată într-o gamă largă de habitate, de la
zone împădurite, la zone cu aliniamente de copaci, zone
deschise (terenuri arabile și pășuni cu copaci solitari), până la
zone limitrofe Dunării și a râului Olt.

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Populație permanentă (sedentară/rezidentă):
 Clasa 1: 10-50 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
Mărimea populaţiei
pentru odihnă şi/sau hrănire:
speciei în locul respectiv
 Clasa 3: 100-500 indivizi
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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speciei în locul respectiv
A.7

Clasa densităţii speciei

Medie

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Buteo lagopus

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie-Natura
2000

A088

2

Denumirea științifică

Buteo lagopus

3

Denumirea populară

Șorecar încălțat

5

Descrierea speciei

Descriere: Are o lungime de 50-60 cm, cântăreşte până la 1,3
kg (femelele fiind puţin mai mari decât masculii) şi are o
anvergură a aripilor de până la 1,5 m. Şorecarul încălţat se
caracterizează prin corp destul de masiv (caracteristică
adesea accentuată de obieciul păsării de a-şi înfoia penajul),
capul şi pieptul acoperit cu un penaj deschis la culoare,
partea internă a aripilor cu o pată neagră la încheietura lor,
abdomenul şi spatele de culoare brun-închisă, coada albă cu
o bară terminală neagră, picioarele acoperite până la rădăcina
degetelor de pene albicioase, o adaptare la condiţiile unui
climat aspru.
Hrana: Hrana şorecarului încălțat este formată în majoritate
din rozătoare mici (şoareci sau lemigi), mai rar din păsări,
broaşte, peşti sau insecte. Vânează de pe unele puncte de
observație mai înalte sau de la înălțime, unde planează sau
zboară pe loc.
Reproducere: Şorecarul încălțat este o specie monogamă, la
care perechile se formează în cartierele de iernare sau după
încheierea migrației. Cuibul, instalat pe stâncă, uneori pe
arbori sau chiar pe sol, este construit mai ales de către
femelă, care este aprovizionată de către mascul cu material
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(format din ramuri, diferite vegetale, iarbă, pene, fi re de
blană etc.). Ponta este depusă de regulă în aprilie şi este
formată din 2-3 ouă în anii mai săraci sau din 5-7 ouă în anii
mai bogați în rozătoare. Clocitul este asigurat de femelă,
timp de 28-31 de zile, iar puii părăsesc cuibul după 39-43 de
zile. Ei sunt hrăniți şi îngrijiți la început numai de către
femelă, care este aprovizionată în acest timp de către mascul,
apoi de către ambii parteneri, până ce ating independența
totală la vârsta de 55-70 de zile de la eclozare.
6

Perioade critice

Noiembrie - Martie

7

Cerințe de habitat

În toate anotimpurile preferă în mai mare măsură terenuri
deschise, cu vegetație joasă, favorabilă speciilor- pradă.
Iernează în regiuni temperate, în zone deschise, deseori pe
terenuri agricole.

8

Fotografii

Fotografie din perioada de iarnă. ©Stanciu Cătălin-Răzvan

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

2.

Informații specifice speciei Prezentă în sit în perioada de iarnă.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

Buteo lagopus – Șorecar încălțat
Cod Natura 2000: A088, Cod EUNIS: 927.


odihnă şi hranire / pasaj
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iernare

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Comună

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Octombrie 2017 – Martie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Specia poate fi găsită în zone deschise, culturi agricole și
pășuni, zone limitrofe Dunării și a râului Olt.

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

 Alderton, D. (2008), Encyclopedia of European Birds,
Parragon Books, United Kingdom;
 Beaman, M., Madge, S. (2010), The Handbook for Bird
Identification for Europe and the Western Palearctic,
digital edition, Christopher Helm, London;
 Papp, T., Fântânã, C. (2008), Ariile de Importanțã
Avifaunisticã din România, Tîrgu-Mureș;
 Svensson, L., Mullarney, K. and Zetterström, D. (2009),
Collins Bird Guide, Harper Collins Publishers, London;
 http://eunis.eea.europa.eu/species/927
 http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet/rough
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-legged-buzzard-buteo-lagopus
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru

Descriere

A.1

Specia

A088 - Buteo lagopus

A.2

Tipul populaţiei
speciei în aria naturală Populație care doar iernează în aria naturală protejată
protejată

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată într-o gamă largă de habitate, de la
zone împădurite, la zone cu aliniamente de copaci, zone
deschise (terenuri arabile și pășuni cu copaci solitari), până
la zone limitrofe Dunării și a râului Olt.

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Clasa 1: 10-50 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei în locul
respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei Scăzută
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A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Buteo rufinus

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie-Natura 2000 A403

2

Denumirea științifică

Buteo rufinus

3

Denumirea populară

Șorecar mare

5

Descrierea speciei

Descriere: Lungimea corpului este de 50-58 cm şi
greutatea medie de 1.100 g pentru mascul şi 1.300 g pentru
femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă între 130-155 cm.
Adulţii au înfăţişare similară. Este o pasăre foarte
atractivă, cu o variabilitate mare a penajului, acesta putând
fi roşiatic, pal sau închis.
Hrana: Hrana şorecarului mare este formată mai ales din
mamifere mici şi mijlocii (până la 85%), reptile, păsări,
insecte mari, destul de rar din amfibieni sau cadavre.
Reproducere: Este o specie monogamă, iar perioada de
cuibărit se întinde în general între martie şi iulie. Cuibul
este amplasat pe stânci, cornişe, ocazional în copaci sau pe
sol. Depune o pontă pe an, formată din 3-5 ouă, incubația
durează 28-30 de zile, iar puii părăsesc cuibul după 40-46
de zile.

6

Perioade critice

Martie -noiembrie

7

Cerințe de habitat

Preferă terenuri joase, deschise, cu pante uşoare, stâncării,
vâlcele deschise, stepe sau terenuri agricole, dar se
adaptează şi zonelor împădurite cu copaci rari, care
alternează cu terenuri deschise, sau zonelor costiere.
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8

Fotografii

Fotografie din perioada de pasaj. ©Stanciu Cătălin-Răzvan

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

2.

Informații
speciei

specifice Prezentă în sit în perioada de pasaj și în perioada de
cuibărit.

3.

Statutul de
[temporal]

prezență odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul
[spațial]

prezență Larg răspândită

5.

Statutul de
[management]

6.

Abundență

7.

Perioada de colectare a Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren

Buteo rufinus – Șorecar mare
Cod Natura 2000: A403, Cod EUNIS: 928, prezentă în
anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).

de

prezență Nativă
Comună

Pagina 182

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

speciei Specia poate fi găsită în zone deschise, culturi agricole și
pășuni, zone limitrofe Dunării.

8.

Distribuția
[interpretare]

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10.

Alte informații privind  Alderton, D. (2008), Encyclopedia of European Birds,
sursele de informații
Parragon Books, United Kingdom;
 Beaman, M., Madge, S. (2010), The Handbook for
Bird Identification for Europe and the Western
Palearctic, digital edition, Christopher Helm, London;
 Papp, T., Fântânã, C. (2008), Ariile de Importanțã
Avifaunisticã din România, Tîrgu-Mureș;
 Svensson, L., Mullarney, K. and Zetterström, D.
(2009), Collins Bird Guide, Harper Collins Publishers,
London;
 http://eunis.eea.europa.eu/species/928
 http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet/lon
g-legged-buzzard-buteo-rufinus

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
A.1

Specia

A.2

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală
protejată

Descriere

A403 - Buteo rufinus



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
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protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată într-o gamă largă de habitate, de la
liziere de păduri, la zone cu aliniamente de copaci, zone
deschise (terenuri arabile și pășuni cu copaci solitari), până la
zone limitrofe Dunării.

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere):
 Clasa 1: 10-50 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei în locul
respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

A.4
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Calidris temminckii
A. Date generale ale speciei
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura
2000

A146

2.

Denumirea științifică Calidris temminckii

3.

Denumirea populară Fugaci pitic

4.

Descrierea speciei

Se mișcă având o postură mai ghemuită decât fugaciul mic și astfel
corpul pare mai lung. Coloritul amintește de fluierarul de munte:
partea dorsală, gâtul și partea superioară a pieptului gri-cafenii.
Picioarele gri-maronii.

5.

Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj.

6.

Cerințe de habitat

Cuibărește pe malurile nisipoase ale lacurilor și râurilor din regiunile
muntoase nordice, de obicei deasupra limitei superioare a pădurii.

7.

Fotografii

-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Specia

Calidris temminckii – Fugaci pitic
Cod Natura 2000: A146, Cod EUNIS: 939.

2.

Informații specifice
speciei

Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului de Ridiche (2012) și Orzață (20022012). A fost observat pe cursul Oltului inferior, în timpul pasajului,
de Munteanu și colab. (2004). În sit apare numai în timpul migrației,
utilizând
habitate
acvatice
diferite,
precum
malurile
mlăștinoase/nisipoase de-a lungul zonelor umede.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5.

Statutul de prezență

Nativă
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[management]
6.

Abundență

7.

Perioada de colectare Noiembrie 2017- Februarie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații
privind sursele de
informații

Rară

În aria naturală protejată apare numai în timpul migrației, utilizând
habitate acvatice diferite, precum malurile mlăștinoase/nisipoase de-a
lungul zonelor umede.

 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt. Nat.,
Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca Dunării
dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol XIX,
Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria mediului,
vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului în
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Cod

Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca Dunării
(Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi statutul de
conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din Bucureşti –
rezumatul tezei de doctorat.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în
România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A146 - Calidris temminckii

A.2. Tipul populației speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în aria naturală
pentru odihnă şi/sau hrănire.
protejată
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zona acvatică din aria
naturală protejată. Luând în considerare tipul de habitat majoritar
întâlnit în situl Natura 2000, prezența speciei are un caracter
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Clasa 0: 1-10 indivizi

A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei Scăzută
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

În România apare numai în timpul migrației, mai ales în Dobrogea,
la habitate acvatice diferite, precum malurile mlăștinoase ale
lacurilor mari, malurile nisipoase din Delta Dunării, de-a lungul
canalelor și în bălțile cu apă salmastră.
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Carduelis cannabina
A. Date generale ale speciei
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura 2000

A366

2.

Denumirea științifică

Carduelis cannabina

3.

Denumirea populară

Cânepar

4.

Descrierea speciei

Pasăre de mici dimensiuni. Culoarea generală este maronie.
Masculul se recunoaște ușor după capul cenușiu, și petele roșii
de pe piept și de pe cap. Consumă în special semințe dar poate
consuma și nevertebrate mici. Reproducere: 4-6 oua depuse
intr-un cuib făcut din ierburi și crenguțe, în tufișuri.

5.

Perioade critice

Aprilie - August

6.

Cerințe de habitat

Preferă zonele deschise, cu copaci izolați, pădurile rare,
margini de terenuri agricole, livezi și plantații.

7.

Fotografii

-

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

2.

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate cu
confluența Oltului cu Dunărea de Petrescu (2002), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână
Informații specifice speciei
și colab. (2012). Munteanu și colab. (2002), în „Atlasul
păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie ca
păsăre clocitoare.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

Rezident

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

Carduelis cannabina - Cânepar
Cod Natura 2000: A366, Cod EUNIS: 943.
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6.

Abundență

Comună

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Este întâlnită preponderent în zonele împădurite de orice tip,
uneori chiar și în zonele de tufărișuri şi adesea chiar și în
apropierea sau în interiorul așezărilor urbane, în parcuri, livezi
etc

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului,
Şt. Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the
limitrophe area, Analele Universităţii, s. Biologie,
Horticultură, TPPA, Ingineria mediului, vol. IX (XLV),
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Cod

Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea
din Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable
du Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa,
vol.V, Bucureşti: 293-317.

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

Descriere

A.1. Specia

A366 – Carduelis cannabila

A.2. Tipul populației speciei în
aria naturală protejată

Populație permanentă (sedentară/rezidentă);

A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Specia este prezentă într-o varietate mare de habitate în lungul
raurilor, Olt şi Dunăre, fiind o prezenţă comună în zonele
împădurite, grădini zone cu tufărişuri, uneori chiar și în zonele
de tufărișuri şi adesea chiar și în apropierea sau în interiorul
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așezărilor urbane, în parcuri, livezi etc
A.5. Mărimea populației speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în locul respectiv
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 500-1.000 indivizi
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)
 Clasa 2: 50-100 perechi
A.6. Calitatea datelor referitoare Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la populația speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Ridicată

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice.

A.9. Alte detalii

-

Carduelis carduelis

Nr

A. Date generale ale specie Carduelis carduelis
Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod Specie-Natura 2000

A364

2. Denumirea științifică

Cardeulis carduelis

3. Denumirea populară

Sticlete

4. Descrierea speciei

Faţa roşie îl face inconfundabil. În rest capul este alb şi negru
având pe aripă o bandă lată galbenă, târtița este alba, iar coada
neagră cu pete albe. Sexele sunt asemănătoare pe teren.
Cuibărește în arbori de înălțime mijlocie, preferând în acest
scop salcâmii începând cu luna mai. Construiește un cuib mic
din iarbă uscată, mușchi și rădăcini subțiri, cu interiorul în
formă de cupă, căptușit cu diverse pene. În acest cuib femela
depune o pontă formată din 4-5 ouă de culoare alb-albăstrui,
cu pete brun-roșcate. Perioada de incubație este de 12-14 zile,
ponta fiind clocită de către femelă.

5. Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor

6. Cerințe de habitat

Specia preferă atât zonele deschise, cât și pădurile, fiind
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prezentă în apropierea așezărilor umane, în grădini, livezi ori
parcuri, acolo unde poate găsi hrană din abundenţă. Aceasta
este constituită din semințe mici, pe care le culege de pe
tufișuri, scaieți sau din pajiști. Preferă în special plantele din
familia Compositae. În perioada de cuibărire hrana este
suplimentată cu un număr mic de nevertebrate. În afara
sezonului de cuibărire este o specie gregară (de la sfârșitul
verii până în următoarea primăvară).

7. Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
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B. Date specifice speciei Carduelis carduelis la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informație/ Atribut

1. Specia

Descriere
Carduelis carduelis - Sticlete
Cod Natura 2000: A364, Cod EUNIS: 944.

Specie sedentară cuibăritoare, parţial migratoare şi oaspete de
iarnă. În timpul iernii populaţiei locale clocitoare i se adugă
păsări nordice concentrate pe firul văilor şi spre localităţi. A
fost observata în Lunca Dunării și în zone învecinate cu
confluența Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu
2. Informații specifice speciei și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002),
Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab.
(2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992) și
Munteanu et al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din
România”.



odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

3.

Statutul de prezență
[temporal]

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6. Abundență
7.

8.

Comună

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

Distribuția speciei
[interpretare]

Conform cerințelor de habitat ale speciei, aceasta poate
utiliza toată suprafața foretieră a zonei însă densitatea nu este
diferită, preferând pentru cuibărit zonele împădurite, iarna
putând fi întâlnităînsă și în regiuni mai deschise şi chiar
câmpuri agricole.
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9.

10.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România,
Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A.,
MATIS A., Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi
Parcul Naţional Cozia, Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele
Banatului, Şt. Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt.
Nat., vol XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the
limitrophe area, Analele Universităţii, s. Biologie,
Horticultură, TPPA, Ingineria mediului, vol. IX (XLV),
Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
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Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Romaniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna
from the Danube Meadow, between Olt River and
Suhaia Lake (south of Romania). Travaux du Muséum
national d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375389.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 –
Contributions to the knowledge of the avifauna of Suhaia
Lake (southern Romania). Travaux du Muséum national
d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări.
Universitatea din Bucureşti – rezumatul tezei de
doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable
du Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa,
vol.V, Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a
Muz., Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti: 145-154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, ClujNapoca:1-152 (in Romanian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică
din România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole,
V., (eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România.
Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca:
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1-260
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
A.1. Specia

Descriere

A364 - Cardeulis carduelis

A.2.

Tipul populației speciei în Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
aria naturală protejată

A.3.

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4.

Localizarea speciei
[descriere]

Conform cerințelor de habitat ale speciei, aceasta poate utiliza
toată suprafața foretieră a zonei însă densitatea este diferită,
preferând pentru cuibărit zonele împădurite, iarna putând fi
întâlnităînsă și în regiuni mai deschise şi chiar câmpuri
agricole.


A.5.

Mărimea populației
speciei în locul respectiv



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
- Clasa 3: 500-1.000 indivizi
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
- Clasa 3: 100-300 perechi

Calitatea datelor
bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
A.6. referitoare la populația
speciei în locul respectiv
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A.7. Clasa densității speciei

Ridicată

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice.

A.9. Alte detalii

Sticletele este răspândit începând din Europa Occidentală
până în regiunile centrale ale Siberiei, în Africa de Nord, Asia
Centrală, Asia de Sud-Vest, Australia, Noua Zeelandă și în
unele insule din Oceania, unde a pătruns prin intervenţie
antropică. În România populația cuibăritoare este estimată a fi
cuprinsă între 750.000 și 1.500.000 de perechi. Atât
efectivele, cât şi distribuția curentă a speciei sunt stabile

Carduelis spinus
A. Date generale ale speciei
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod Specie-Natura 2000 A365
2. Denumirea științifică

Carduelis spinus

3. Denumirea populară

Scatiu

4. Descrierea speciei

Scatiul are capul şi ciocul subţire iar culoarea ciocului este
maroniu. Are penajul verzui, caracteristică speciei fiind marginea
galbenă a primarelor, corpul striat şi talia mică. Masculul are o pată
neagră pe creștet ce îl deosebește de femelă. Depune două ponte pe
an. Prima este formată de obicei din 4-5 ouă și este depusă în lunile
aprilie-mai, iar cea de-a doua, formată din mai puține ouă (3-4),
este depusă în luna iunie. Uneori este depusă chiar și a treia pontă.
Ouăle acestei specii sunt de culoare alb-albăstruie, punctate cu
roșcat, având dimensiunile 16,5 mm x 12 mm. Clocitul este realizat
numai de către femelă, timp de 12-14 zile. Puii părăsesc cuibul
după 12-15 zile, fiind numai parțial acoperiți de pene.

5. Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor

6. Cerințe de habitat

Cuibărește în zonele cu climă boreală sau temperată, pe suprafețe
de teren împădurite cu păduri de conifere sau de amestec. Preferă
însă molidișurile care au mestecănișuri în apropiere. Uneori, mai
ales în afara perioadei de cuibărit, vizitează zonele cu arini și
mesteceni din apropierea apelor. Regimul alimentar al scatiului
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este format mai ales din semințe, în special de conifere, arin,
mesteacăn și plante ierboase, iar în perioada cuibăritului consumă
cu precădere nevertebrate. Se hrănește cel mai adesea în copaci, dar
coboară ocazional și în iarbă sau pe sol atunci când conurile se
golesc și semințele se scutură.
7. Fotografii

Foto: Ioana Cobzaru

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Carduelis spinus - Scatiu
Cod Natura 2000: A365, Cod EUNIS: 948.

2.

Informații specifice
speciei

La nivelul ariei protejate specia apare în timpul sezonului rece

3.

Statutul de prezență
[temporal]

iernare

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Comună (iarna)

7.

Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren
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8.

Distribuția speciei
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

La nivelul ariei protejate specia apare în timpul sezonului rece şi
este întâlnită preponderant în zonele împădurite de orice tip, uneori
chiar și în zonele de tufărișuri şi adesea chiar și în apropierea sau în
interiorul așezărilor urbane, în parcuri, livezi etc

 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna
of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area,
Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA,
Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
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 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A365 – Carduelis spinus

A.2. Tipul populației speciei Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
în aria naturală
protejată
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Este întâlnită preponderant în zonele împădurite de orice tip, uneori
chiar și în zonele de tufărișuri şi adesea chiar și în apropierea sau în
interiorul așezărilor urbane, în parcuri, livezi etc

A.5. Mărimea populației
speciei în locul

Clasa 3: 1.000-1.500 indivizi
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respectiv
A.6. Calitatea datelor
Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei Ridicată
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

-

Charadrius dubius
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/ Atribut
1. Cod Specie-Natura
2000

Descriere

A136

2. Denumirea științifică Charadrius dubius
3. Denumirea populară Prundăraș gulerat mic
4. Descrierea speciei

Adulții au părțile superioare maronii, cu abdomen și piept alb și cu o
bandă neagră peste piept. Fața este albă cu o scufie maronie, masca
neagră pe ochi, cerc galben pe ochi și ciocul negru. Are o lungime a
corpului de 15-18 cm, anvergura de 32-35 cm, masa corporală medie
de 40 g. Masculul și femela seamană foarte bine. Se hrănesc cu
insecte, păianjeni, viermi și alte nevertebrate. În libertate, durata medie
de viață este de patru ani. Împerecherea are loc în perioada aprilieiunie. Ambii părinți clocesc 3-5 ouă, cu dimensiunea de 30 x 22 mm,
timp de 24-25 de zile. Puii îşi iau zborul la 25-27 de zile după
eclozare, în tot acest timp fiind îngrijiții şi hrăniți de unul sau chiar de
către ambii părinți. O pereche poate scoate unul sau două rânduri de
pui pe an.

5. Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.

6. Cerințe de habitat

Specie ce poate fi întâlnită pe țărmuri întinse şi nisipoase, pe malul
apelor încet curgătoare sau pe malul lacurilor, dar şi în mlaştini, în
Pagina 202

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

special în timpul migrației. Este o specie solitară, în afara perioadei de
cuibărit, însă se pot întâlni şi stoluri de până la 10 exemplare care se
deplasează împreună în căutarea hranei.
7. Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Specia

Charadrius dubius – Prundăraș gulerat mic
Cod Natura 2000: A136, Cod EUNIS: 960.

2.

Informații specifice
speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață
(2002-2012). În pasaj și în timpul verii a fost observată pe cursul
Oltului de Munteanu și colab. (2004) și de Fântână și colab. (2012).
Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu și colab.
(2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde
această specie ca păsăre clocitoare. Specia utilizează malurile și
prundurile nisipoase, respectiv zone cu adâncime mică a apei.
Caracteristicile de habitat existente la nivelul ariei protejate conferă o
favorabilitate ridicată pentru cuibăritul speciei, în special în zona
malurilor unde există depuneri de aluviuni nisipoase.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Comună

7.

Perioada de colectare Noiembrie 2017- Februarie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuția speciei
[interpretare]




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

La nivelul ariei protejate specia este întâlnită în zona malurilor Oltului
şi ale Dunării unde există depuneri de aluviuni (în special nisip).
Această particularitate, împreună cu lipsa prezenței umane și a unui
deranj antropic scăzut, favorizează cuibăritul speciei.
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9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații
privind sursele de
informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la izvoare
la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS A.,
Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional Cozia,
Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt. Nat.,
Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca Dunării
dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol XIX,
Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria mediului,
vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului în
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Cod

Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna from the
Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake (south of
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca Dunării
(Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi statutul de
conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din Bucureşti –
rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul păsărilor
în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz., Decembrie 1964,
Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în
România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

Descriere
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A.1. Specia
A.2. Tipul populației
speciei în aria
naturală protejată

A136 - Charadrius dubius



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire

A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei La nivelul ariei protejate specia este întâlnită în zona malurilor Oltului
[descriere]
şi ale Dunării unde există depuneri de aluviuni (în special nisip).
Această particularitate, împreună cu lipsa prezenței umane și a unui
deranj antropic scăzut, favorizează cuibăritul speciei.
A.5. Mărimea populației Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în locul
protejată pentru reproducere):
respectiv
 Clasa 1: 10-50 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 2: 50-100 indivizi
A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv
A.7. Clasa densității

Scăzută
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speciei
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Este o specie care se poate întâlni în timpul verii în majoritatea
Europei şi a Asiei. Părăseşte locurile de cuibărit între iulie şi
septembrie, deplasându-se pentru a ierna în Africa Mediteraneeană şi
Centrală, la sud de Sahara. Unele populații din Asia de Sud-Est, India,
Noua Guinee şi Filipine nu migrează, însă nu sunt pe deplin sedentare,
deoarece efectuează deplasări locale. În România efectivul cuibăritor
al acestei specii este între 3.000 şi 6.000 de perechi clocitoare.

Charadrius hiaticula
A. Date generale ale specie Charadrius hiaticula
Nr

Informație/ Atribut

1. Cod Specie-Natura
2000

Descriere
A137

2. Denumirea științifică Charadrius hiaticula
3. Denumirea populară Prundăraș gulerat mare
4. Descrierea speciei

Specie destul de comună, ce cuibăreşte de-a lungul coastelor pe plaje
nisipoase sau pietroase, pe pajiştile cu iarbă mică de pe maluri. Pare a
avea aripi mai lungi decât fugaciul de ţărm şi zboară cu bătăi de aripi
mai iuţi decât acesta. Caută hrana într-un mod tipic prundăraşilor,
Întotdeauna prezintă o dungă albă pe aripi (în zbor) iar picioarele sunt
de culoare deschisă (la adulţi de culoare portocalie) Adulții au părțile
superioare maronii, cu abdomen și piept alb și cu o bandă neagră peste
piept. Fața este albă cu o scufie maronie, masca neagră pe ochi, și
ciocul galben-portocaliu cu vârful negru. Are o lungime a corpului de
17-19 cm, anvergura de 32-35 cm, masa corporală medie de 45-50 g.
Se hrănesc cu insecte, păianjeni, viermi și alte nevertebrate. În
libertate, durata medie de viață este de patru ani.

5. Perioade critice

Perioadele de pasaj

6. Cerințe de habitat

Specie ce poate fi întâlnită pe țărmuri întinse şi nisipoase, pe malul
apelor încet curgătoare sau pe malul lacurilor, dar şi în mlaştini, în
special în timpul migrației. Este o specie solitară.
Pagina 208

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

7. Fotografii

Nr

-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Charadrius hiaticula – Prundăraș gulerat mare
Cod Natura 2000: A137, Cod EUNIS: 961.

2.

Informații specifice
speciei

Nu a fost semnalată anterior în literatura de specialiate referitoare la
zona de interes. Specia utilizează malurile și prundurile nisipoase,
respectiv zone cu adâncime mică a apei. Caracteristicile de habitat
existente la nivelul ariei protejate conferă o favorabilitate ridicată
pentru cuibăritul speciei, în special în zona malurilor unde există
depuneri de aluviuni nisipoase.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Rară

7.

Perioada de colectare Noiembrie 2017- Februarie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

La nivelul ariei protejate specia este întâlnită în zona malurilor Oltului
şi ale Dunării unde există depuneri de aluviuni (în special nisip).
Această particularitate, împreună cu lipsa prezenței umane și a unui
deranj antropic scăzut, favorizează cuibăritul speciei.
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9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații
privind sursele de
informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la izvoare
la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS A.,
Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional Cozia,
Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt. Nat.,
Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca Dunării
dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol XIX,
Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria mediului,
vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului în
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Cod

Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna from the
Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake (south of
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca Dunării
(Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi statutul de
conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din Bucureşti –
rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul păsărilor
în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz., Decembrie 1964,
Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în
România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

Descriere
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A.1. Specia

A137 - Charadrius hiaticula

A.2. Tipul populației
speciei în aria
naturală protejată

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
odihnă şi/sau hrănire

A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei La nivelul ariei protejate specia este întâlnită în zona malurilor Oltului
[descriere]
şi ale Dunării unde există depuneri de aluviuni (în special nisip).
A.5. Mărimea populației Clasa: 10-50 indivizi
speciei în locul
respectiv
A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv
A.7. Clasa densității
speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

-
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Chlidonias hybridus
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod Specie-Natura A196
2000
2. Denumirea
științifică

Chlidonias hybridus

3. Denumirea populară Chirighiță cu obraz alb
4. Descrierea speciei

Este o specie migratoare, care în România soseşte spre sfârşitul lunii
aprilie şi pleacă în septembrie. Este o specie de origine mediteraneeană, al
cărei efectiv s-a redus simţitor în ultimele decenii datorită desecării unor
zone umede naturale şi regularizării multor cursuri de apă. Cuibăreşte în
colonii, construindu-şi cuibul pe suprafaţa apelor dulci, fixîndu-l de
plantele acvatice din jur sau chiar de stuf. Acesta area aspectul unor
aglomerări de vegetaţie acvatică pe vârful căreia se află cuibarul propriuzis sub forma uneimici scobituri. Femela depune ponta formată de obicei
din 3 ouă, uneori 2 sau 4, la sfârşitul lunii mai-prima decadă a lunii iunie.
Ouăle au culoarea verde albăstruie sau arămiu-măslinie, cu pete de
culoare închisă. Spre deosebire de Chlidonias niger, chirighiţa cu obraz
alb est emai rară, cuibărind în Delta Dunării şi în anumite zone din Lunca
Dunării. Incubaţia durează în jur de 19-23 de zile și este asigurată de
ambii parteneri. Puii părăsesc cuibul la câteva zile după eclozare și sunt
îngrijiţi de adulţi. Devin zburători la 20-25 de zile.

5. Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor.

6. Cerințe de habitat

Chirighiţa cu obraz alb este caracteristică în perioada cuibăritului zonelor
umede de apă dulce și salmastre bogate în vegetaţie.
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7. Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1. Specia

Chlidonias hybridus – Chirighiță cu obraz alb
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Cod Natura 2000: A196, Cod EUNIS: 965, prezentă în anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).
2. Informații specifice
speciei

3. Statutul de prezență
[temporal]

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche
(2012) și Orzață (2002-2012). A fost observat pe cursul Oltului în
timpul pasajului, 100-250 exemplare, de Munteanu și colab. (2004).
Este citată ca posibil cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Munteanu și colab. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din
România”, cuprinde această specie ca păsăre posibil clocitoare.
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia
poate fi notată în principal în zonele acvatice din lungul Dunării dar
şi a Oltului. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în
rezervația naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj.



odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

4. Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5. Statutul de prezență
[management]

Nativă

6. Abundență

Rară

7. Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren
8. Distribuția speciei
[interpretare]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia
poate fi notată în principal în zonele acvatice din lungul Dunării dar
şi a Oltului. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în
rezervația naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj.
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9. Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS A.,
Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional Cozia,
Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt. Nat.,
Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi Comunic. Şt.
Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca Dunării
dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol XIX,
Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
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în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna from
the Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake (south
of România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca Dunării
(Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi statutul de
conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din Bucureşti –
rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în
România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260
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Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

A.1. Specia
A.2. Tipul populației speciei
în aria naturală protejată

Descriere
A196 - Chlidonias hybridus



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Populaţie cuibăritoare

A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele acvatice din lungul
Dunării dar şi a Oltului. Pezența speciei are un caracter ocazional,
zona fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 2: 100-200 indivizi
Populaţie cuibăritoare
 Clasa 1: 15-25 perechi

A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul
respectiv
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A.7. Clasa densității speciei Scăzută
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

-

Chlidonias niger
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod Specie-Natura A197
2000
2. Denumirea
științifică

Chlidonias niger

3. Denumirea
populară

Chirighiță neagră

4. Descrierea speciei

Este o specie migratoare, care în România cloceşte frecvent pe lacurile
litorale, în Delta Dunării şi în zonele cu exces de umiditate din lunca
Dunării, precum şi în interiorul ţării Ciochia, (1992). Este o specie de
origine europeană, al cărei efectiv s-a redus simţitor în ultimele decenii
datorită desecării unor zone umede naturale şi regularizării multor cursuri
de apă. Cuibăreşte în colonii simple sau în asociere cu Chlidonias
leucopterus, construindu-şi cuibul pe vegetaţia plutiotoare. Lungimea
corpului este de 23 – 28 cm și o greutate de 50 – 74 g. Anvergura aripilor
este de circa 57 – 65 cm. Adulții au înfațișare similară. Are aripile largi și
coada scurta. Capul și corpul sunt negre, iar aripile sunt gri – argintii. Se
hrănește cu insecte, pesti mici și broaste. Femela depune în mod obișnuit
2-3 ouă în a doua parte a lunii mai și în prima parte a lunii iunie, cu o
dimensiune medie de 35,9 x 25,3 mm. Ouăle acestei specii sunt rezistente
atunci când se udă. Incubaţia durează în jur de 19-23 de zile și este
asigurată de ambii parteneri. Puii părăsesc cuibul la câteva zile după
eclozare și sunt îngrijiţi de adulţi. Devin zburători la 20-25 de zile.

5. Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor.

6. Cerințe de habitat

Chirighiţa neagră este caracteristică în perioada cuibăritului zonelor umede
de apă dulce și salmastre bogate în vegetaţie. În perioada iernării poate fi
observată în zonele de coastă, în golfuri și lagune cu apă sărată.
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7. Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1. Specia

Chlidonias niger – Chirighiță neagră
Cod Natura 2000: A197, Cod EUNIS: 967, prezentă în anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2. Informații specifice
speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Ridiche (2012) și Orzață (2002-2012). A fost
observată pe cursul Oltului în timpul pasajului în grupuri de peste
300 exemplare de Munteanu și colab. (2004). Este citată cuibăritoare
în zonă de Ciochia (1992). Având în vedere preferințele de habitat
ale speciei, prezența acesteia poate fi notată în principal în zonele
acvatice din lungul Dunării dar şi a Oltului. Pezența speciei are un
caracter ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj.

3. Statutul de prezență
[temporal]
4. Statutul de prezență




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

Marginală
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[spațial]
5. Statutul de prezență
[management]

Nativă

6. Abundență

Rară

7. Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren
8. Distribuția speciei
[interpretare]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia
poate fi notată în principal în zonele acvatice din lungul Dunării dar
şi a Oltului. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în
rezervația naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj.

9. Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt. Nat.,
Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi Comunic. Şt.
Pagina 221

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













Cod

Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca Dunării
dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol XIX,
Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca Dunării
(Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi statutul de
conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din Bucureşti –
rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia
A.2. Tipul populației speciei
în aria naturală protejată

Descriere

A197 - Chlidonias niger



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
Populaţie cuibăritoare
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele acvatice din lungul
Dunării dar şi a Oltului. Pezența speciei are un caracter ocazional,
zona fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj.

A.5. Mărimea populației
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în locul respectiv pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 2: 100-200 indivizi
Populaţie cuibăritoare
 Clasa 1: 15-25 perechi
A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Este o specie prezentă în cea mai mare partea a continentului
european, putându-se găsi din Scandinavia până în sudul Spaniei.
Arealul se întinde în est până în centrul Mongoliei. Aceste
populații europene și asiatice iernează în Africa, în special pe
coasta africană a Atlanticului, din vestul Saharei până în Africa de
Sud. Populaţia estimată în România este de 300-800 de perechi
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cuibăritoare, iar în timpul pasajelor se pot observa între 3.000 și
10.000 de exemplare.
Ciconia ciconia

Nr
1
2
3
4

5
6

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod Specie-Natura 2000
Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

Perioade critice
Cerinţe de habitat

Descriere
A031
Ciconia ciconia
Barză albă
Barza albă este alături de rândunică specia care
interacţionează cel mai mult cu populaţia umană, fiind
prezentă în majoritatea localităţilor
din ţara noastră cu excepţia zonelor montane.
Fiind o specie obişnuită cu prezenţa umană, foloseşte ca
suport pentru cuib stâlpii reţelelor de tensiune medie şi
acoperişurile caselor. În mod
obişnuit perechea de berze se întoarce la cuibul ocupat şi în
anii precedenţi. Întâi soseşte masculul, care apără cuibul în
faţa altor pretendenţi şi, în aşteptarea femelei, îl repară şi îl
consolidează.
Spre deosebire de stârci, care sunt gălăgioşi, berzele sunt
aproape mute, însă comunică la cuib cu partenerul prin
intermediul unui „clămpănit“
al ciocului, care se desfăşoară sacadat în timp ce capul şi
gâtul sunt lăsate pe spate.
Sunetele scoase prin deschiderea şi închiderea ciocului sunt
puternice şi rapide, asemenea unei darabane de tobă. Înainte
de plecarea în migraţie
se strâng în număr mare pe pajiştile umede sau în zone
inundabile.
Perioada de cuibărit și creștere a puilor (aprilie-iunie)
Barza albă este o specie caracteristică păşunilor umede şi
zonelor mlăştinoase. Adulţii au înfăţişare similară şi se
deosebesc de barza neagră prin culoarea albă a capului şi a
gâtului. Se hrăneşte cu broaşte, şoareci, insecte, cârtiţe, pui
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de păsări şi de iepuri, melci, şerpi şi şopârle.
7

Fotografii

Foto: Ionuț Matei Dragomir

Nr
1

2

3
4
5
6
7
8

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Ciconia ciconia – Barză albă
Cod Natura 2000: A031, Cod EUNIS: 969, prezentă în
anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).
Informaţii specifice
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
speciei
acesteia poate fi notată pe întreg teritoriul ariei naturale
protejate (pe malurile lacurilor, heleșteielor, pe canale, în
pajiști inundate, terenuri agricole etc.) și cuibărește cel mai
frecvent în interiorul localităților, pe stâlpi.
Statutul de prezenţă
 odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
 reproducere
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Prezență certă
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
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[interpretare]

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

acesteia poate fi notată pe întreg teritoriul ariei naturale
protejate (pe malurile lacurilor, heleșteielor, pe canale, în
pajiști inundate, terenuri agricole etc.) și cuibărește cel mai
frecvent în interiorul localităților, pe stâlpi.





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din
România în baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat
prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 20072013, implementat de Centrul Național de Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
A.1

Specia

A.2

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată

Descriere

A031 - Ciconia ciconia


Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
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A.3

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată pe întreg teritoriul ariei naturale
protejate (pe malurile lacurilor, heleșteielor, pe canale, în
pajiști inundate, terenuri agricole etc.) și cuibărește cel mai
frecvent în interiorul localităților, pe stâlpi.

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul respectiv

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere):
 Clasa 1: 10-50 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 100-500 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei în locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

A.4
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Circus aeruginosus

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie-Natura 2000

A081

2

Denumirea științifică

Circus aeruginosus

3

Denumirea populară

Erete de stuf

5

Descrierea speciei

Descriere: specie de dimensiunea unui şorecar, cu aripile mai
late decât ceilalţi ereţi. Masculul gri-argintiu pe aripi şi pe
coadă (o urmă de alb la baza cozii). Uşor de confundat cu
eretele vânăt, se deosebeşte de acesta prin abdomenul ruginiu.
Femela este maro-închis cu porţiuni alb-gălbui.
Hrană: vânează atât pe terenuri agricole, cât şi în zone umede.
Se hrănesc cu mamifere şi păsări mici, peşti, reptile, insecte.
Vânează deasupra solului.
Reproducere: Cuibul este construit pe sol. Depun între 3 și 8
ouă, începând cu sfârşitul lunii aprilie – începutul lunii mai.

6

Perioade critice

martie - iulie și noiembrie-februarie

7

Cerințe de habitat

Cuibăresc în principal în zone umede cu stufãrişuri întinse. În
număr mic, pot fi întâlniți cuibărind în terenuri agricole
cultivate cu cereale sau în zone cu stufăriş, localizate printre
zonele mlăştinoase.

8

Fotografii
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Fotografie din perioada de toamnă. ©Stanciu Cătălin-Răzvan

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Circus aeruginosus – Erete de stuf
Cod Natura 2000: A081, Cod EUNIS: 973, prezentă în anexa I
a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice speciei

Prezentă în sit în perioada de cuibărit și în perioada de iarnă

3.

Statutul
[temporal]

4.

Statutul de prezență [spațial]

5.

Statutul
de
[management]

6.

Abundență

7.

Perioada de colectare
datelor din teren

8.

Distribuția
[interpretare]

9.

Distribuția
distribuției]

de

prezență





odihnă şi hranire / pasaj
iernare
reproducere

larg răspândită

prezență nativă
comună
a Anul 2017 și anul 2018

speciei Eretele de stuf poate fi întâlnit în zonele cu stuf și terenuri
agricole, zone limitrofe Dunării și a râului Olt.
speciei

[harta
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10. Alte informații privind sursele 
de informații









Alderton, D. (2008), Encyclopedia of European Birds,
Parragon Books, United Kingdom;
Beaman, M., Madge, S. (2010), The Handbook for Bird
Identification for Europe and the Western Palearctic,
digital edition, Christopher Helm, London;
Ferguson-Lees, J. and David A. Christie (2001), Raptors
of the World, Houghton Mifflin Company, New York;
Forsman, D., (1999), The Raptors of Europe and the
Middle East, T & AD Poyser, London;
Papp, T., Fântânã, C. (2008), Ariile de Importanțã
Avifaunisticã din România, Tîrgu-Mureș;
Svensson, L., Mullarney, K. and Zetterström, D. (2009),
Collins Bird Guide, Harper Collins Publishers, London;
http://eunis.eea.europa.eu/species/973
http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/Bir
dsInEuropeII/BiE2 004Sp3399.pdf

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
A.1

Specia

A.2

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată

Descriere

A081 - Circus aeruginosus



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal pe cursul Dunării și a
râului Olt, în zone inundabile, acoperite în principal cu stuf
dar și în zone deschise (terenuri arabile) și cuibărește cel mai
frecvent în zone acoperite cu stuf.

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere):
Mărimea populaţiei
 Clasa 1: 10-50 perechi
speciei în locul respectiv
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 1: 10-50 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei în locul respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Circus cyaneus
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/ Atribut
Descriere
1

Cod Specie-Natura 2000

A082
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2

Denumirea științifică

Circus cyaneus

3

Denumirea populară

Erete vânăt

5

Descrierea speciei

Descriere: Lungimea corpului este de 45-55 cm şi greutatea de
290-400 g pentru mascul şi 370-708 g pentru femelă.
Anvergura aripilor este cuprinsă între 97-118 cm. Eretele vânăt
este zvelt, de mărime medie, cu coada lungă şi o pată albă
caracteristică la baza cozii care apare la ambele sexe. Masculul
este gri pe spate, iar vârfurile aripilor sunt negre. Femela este
maro pe spate şi maro cu alb sub aripi.
Hrană: mamifere mici, păsări, reptile, broaşte, insecte şi uneori
cu leşuri.
Reproducere: Femela depune 3-6 ouă în a doua parte a lunii
aprilie. Incubaţia durează 29-31 de zile şi este asigurată de
femelă. Puii devin zburători la 29-42 de zile, dar rămân
dependenţi de părinţi pentru încă câteva săptămâni.

6

Perioade critice

octombrie-martie

7

Cerințe de habitat

Specie caracteristică zonelor deschise, cu păşuni, mlaştini şi
terenuri agricole.

8

Fotografii

Fotografie din perioada de iarnă. ©Stanciu Cătălin-Răzvan

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere
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1.

Specia

2.

Informații specifice speciei

3.

Statutul
[temporal]

4.

Statutul de prezență [spațial]

5.

Statutul
de
[management]

6.

Abundență

7.

Perioada de colectare
datelor din teren

8.

Distribuția
[interpretare]

9.

Distribuția
distribuției]

de

Circus cyaneus – Erete vânăt
Cod Natura 2000: A082, Cod EUNIS: 974, prezentă în anexa I
a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).
Prezentă în sit în perioada de iarnă.

prezență




odihnă şi hranire / pasaj
iernare

larg răspândită

prezență nativă
comună
a Anul 2017 și anul 2018

speciei Specia poate fi găsită în zone deschise, culturi agricole și
pășuni, zone limitrofe Dunării și a râului Olt.
speciei

10. Alte
informații
sursele de informații

[harta

privind 


Alderton, D. (2008), Encyclopedia of European Birds,
Parragon Books, United Kingdom;
Beaman, M., Madge, S. (2010), The Handbook for Bird
Identification for Europe and the Western Palearctic,
digital edition, Christopher Helm, London;
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Ferguson-Lees, J. and David A. Christie (2001), Raptors
of the World, Houghton Mifflin Company, New York;
 Forsman, D., (1999), The Raptors of Europe and the
Middle East, T & AD Poyser, London;
 Papp, T., Fântânã, C. (2008), Ariile de Importanțã
Avifaunisticã din România, Tîrgu-Mureș;
 Svensson, L., Mullarney, K. and Zetterström, D. (2009),
Collins Bird Guide, Harper Collins Publishers, London;
 http://eunis.eea.europa.eu/species/974
 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/hen-harriercircus-cyaneus
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1

Specia

A082 - Circus cyaneus

A.2

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
protejată

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zone deschise, culturi
agricole și pășuni, zone limitrofe Dunării și a râului Olt.

A.5

Mărimea populaţiei

Clasa 1: 10-50 indivizi
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speciei în locul
respectiv

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei în locul
respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Coccothraustes coccothraustes
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/ Atribut Descriere
1 Cod Specie-Natura A373
2000
2 Denumirea
Coccothraustes coccothraustes
ştiințifică
3 Denumirea populară Botgros
4 Descrierea speciei Se recunoaște după ciocul foarte mare și puternic, gri – albăstrui în
perioada de cuibărit, alb – gălbui în restul anului, coada scurtă și dunga
albă, lată de pe aripă, foarte vizibilă în zbor. Femela asemănătoare
masculului, dar cu nuanțe mai șterse, remigele secundare fiind cenușii și
nu negre ca la mascul.
5 Perioade critice
Aprilie - Iunie
6 Cerinţe de habitat Este o specie care se întâlnește în special în zonele deschise cu stejar și
carpen, dar arealul ei se extinde și în zona altor specii de foioase, cu
copaci înalți, bogați în fructe de mărime potrivită, cum ar fi fagul, frasinul,
ulmul, platanul sau paltinul. Zboară în coronamentul copacilor sau
staționează de multe ori pe vârful crengilor. În afara perioadei de cuibărit
se deplasează în stoluri mari.
7 Fotografii
-

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere
Pagina 235

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

1

Specia

2

Informaţii specifice
speciei

3

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

4
5
6
7
8

9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Coccothraustes coccothraustes - Botgros
Cod Natura 2000: A373, Cod EUNIS: 980.
Este o specie care se întâlnește în special în zonele deschise cu
stejar și carpen, dar arealul ei se extinde și în zona altor specii de
foioase, cu copaci înalți, bogați în fructe de mărime potrivită, cum
ar fi fagul, frasinul, ulmul, platanul sau paltinul.
odihnă și hrănire/pasaj;
larg răspândită
nativă
prezenţă certă
Noiembrie 2017 - februarie 2019
Cu ocazia deplasărilor efectuate în anul 2017, 2018 și 2019,
specia a fost observată în sit, în zonele împădurite și în cele cu
arbuști și tufișuri, situate de-a lungul cursului principal al Oltului,
dar și cel al Dunării.

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România
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către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014, activitate
realizată prin proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12
din Directiva Păsări” finanțat prin Programul Operațional
Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de Centrul
Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice
 http://pasaridinRomânia.sor.ro/Botgros
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the European
Communities
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1.
Specia
A373 - Coccothraustes coccothraustes
A.2.
Tipul populației
Populație aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în aria
pentru odihnă și/sau hrănire.
naturală protejată
A.3.
Localizarea speciei
[geometrie]

A.4.

Localizarea speciei
[descriere]

Cu ocazia deplasărilor efectuate în anul 2017, 2018 și 2019,
specia a fost observată în sit, în zonele împădurite și în cele cu
arbuști și tufișuri, situate de-a lungul cursului principal al Oltului,
dar și cel al Dunării.
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A.5.

A.6.

A.7.
A.8.
A.9.

Mărimea populației
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv
Clasa densității
speciei
Confidențialitate
Alte detalii

Clasa 1: 10-50 indivizi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Medie
Informaţii publice.
-

Coracias garrulus

Nr
1.

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod specie-Natura
2000

Descriere

A231

2. Denumirea ştiințifică Coracias garrulus
3. Denumirea populară

Dumbrăveancă

4. Descrierea speciei

Penajul albastru azuriu acoperă capul, gâtul și pieptul, iar spatele este
castaniu – ruginiu. Fata de alte coraciiforme are dimensiuni mai mari.
Lungimea corpului ajunge pana la 32 cm și o greutate de 127–160 g.
Anvergura aripilor este de circa 52–57 cm. Adulții nu au dimorfism
sexual deci înfățișarea mascului și a femelei este similară. Îşi
instalează cuibul în scorburi, în găuri din maluri, sau în crăpături din
ziduri. Acesta este o adâncitură necăptuşită sau o grămadă de diferite
plante, pene etc. Depune 4-5 ouă de culoare albicioasă, din mai până în
iunie. Incubaţia durează 18-19 zile. Se hrăneşte cu diferite nevertebrate
mai mari, dar poate consuma şi broaşte şi şoareci.

5. Perioade critice

Mai - Iulie

6. Cerinţe de habitat

Preferă habitatele semideschise, mozaicate, cu arbori singuratici sau
grupuri de arbori din zonele de câmpie, care au pâlcuri de pădure sau
copaci solitari. Rar poate fi întâlnită și în regiunile colinare. Hrana este
procurată îndeosebi de pe terenuri arabile și pășuni și terenuri
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pârloage. Stă la pândă pe o creangă uscată, sau pe firele electrice de-a
lungul drumurilor, localizând prazile de pe sol.

7. Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Coracias garrulous – Dumbrăveancă
Cod Natura 2000: A231, Cod EUNIS: 989, prezentă în anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informaţii specifice
speciei

În sit este prezentă în perioada de migrație și în perioada de
cuibărit. Sosește începând cu luna aprilie și părăsește situl la
sfârșitul lunii august, început de septembrie.

3.

Statutul de prezenţă
[temporal]

Reproducere

4.

Statutul de prezenţă
[spaţial]

Marginală

5.

Statutul de prezenţă
[management]

Nativă

6.

Abundenţă

Prezenţă certă

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Aprilie, mai, iunie, iulie 2018
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8.

Distribuţia speciei
[interpretare]

9.

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10.

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Cu ocazia deplasărilor efectuate în anul 2018, specia a fost
observată în vestul sitului, având un caracter marginal.

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în
baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin Programul
Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de
Centrul Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the
European Communities
 Petrovici M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România, Coordonare științifică Societatea
Ornitologică Română și Asociația pentru Protecția Păsărilor
și a Naturii „Grupul Milvus”. Proiect cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională
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Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A231 - Coracias garrulus

A.2.

Tipul populaţiei speciei în Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
aria naturală protejată
protejată pentru reproducere)

A.3.

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
A.4.
[descriere]
A.5.

Mărimea populaţiei
speciei în locul respectiv

Răspândită insular în cadrul rezervației, în special acolo unde
sunt habitatele semideschise, mozaicate, cu arbori solitari
bătrâni sau grupuri de arbori bătrâni, pâlcuri de pădure.
Minim 10indivizi– Maxim 200 indivizi

Calitatea datelor
A.6. referitoare la populaţia
speciei în locul respectiv

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7. Clasa densităţii speciei

Medie

A.8. Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

-

Pagina 241

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

Coturnix coturnix

Nr
1.

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod specie-Natura
2000

Descriere

A113

2. Denumirea ştiințifică Coturnix coturnix
3. Denumirea populară Prepeliță

4. Descrierea speciei

Are corpul îndesat, de culoare brun-cafenie cu dungi de culoare
castaniu închis în partea de sus, și aripile lungi caracteristice (spre
deosebire de aripile scurte ale celorlalte specii de păsări vânate).
Lungimea corpului este de de până la 18 cm, anvergura aripilor de 3035 cm, iar greutatea medie este de 100 g.

5. Perioade critice

Aprilie - Iulie

6. Cerinţe de habitat

Specia este întâlnită în regiunile de câmpie și de deal, în vegetația
deasă din pășuni, în tufișurile de pe malurile râurilor și pe câmpurile
cultivate în special cu cereale sau leguminoase. Prepelițele trăiesc în
perechi sau în grupuri sociale mici și formează grupuri mai mari doar
în timpul migrației. Migrează doar noaptea, mai ales în nopțile cu luna
plină.

7. Fotografii

-

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Coturnix coturnix – Prepeliţă
Cod Natura 2000: A113, Cod EUNIS: 994, prezentă în anexa IIB a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informaţii specifice
speciei

Este specie migratoare prezenta în sit din marie pana la inceputul lui
octombrie

3.

Statutul de prezenţă
[temporal]

Reproducere

4.

Statutul de prezenţă
[spaţial]

Larg raspandita
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5.

Statutul de prezenţă
[management]

6.

Abundenţă

7.

Perioada de colectare
Aprilie, mai, iunie, iulie 2018
a datelor din teren

8.

Distribuţia speciei
[interpretare]

9.

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii
10. privind sursele de
informaţii

Nativă
Prezenţă certă

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România către
Comisia Europeană la data de 31 martie 2014, activitate
realizată prin proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12
din Directiva Păsări” finanțat prin Programul Operațional
Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de Centrul Național
de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the European
Pagina 243

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

Communities
 Petrovici M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România, Coordonare științifică Societatea
Ornitologică Română și Asociația pentru Protecția Păsărilor și a
Naturii „Grupul Milvus”. Proiect cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

Descriere

A.1. Specia

A113 - Coturnix coturnix

Tipul populaţiei
A.2. speciei în aria
naturală protejată

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)

A.3.

Localizarea speciei
[geometrie]

Specia este întâlnită în partea estică a ariei naturale protejate, în
Localizarea speciei vegetația deasă din pășuni, în tufișurile de pe malurile Oltului,
A.4.
[descriere]
Oltisorului și Saiului și pe terenurile agricole din această zonă cultivate
în special cu cereale sau leguminoase.
A.5.

Mărimea populaţiei
Minim 50 indivizi– Maxim 1.000 indivizi
speciei în locul
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respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
A.6.
Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
populaţia speciei în
locul respectiv
A.7.

Clasa densităţii
speciei

Medie

A.8. Confidenţialitate

Informaţii publice.

A.9. Alte detalii

-

Cuculus canorus

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod Specie-Natura 2000 A212
2. Denumirea științifică

Cuculus canorus

3. Denumirea populară

Cuc

4. Descrierea speciei

O pasăre de mărimea porumbeilor, seamănă cu uliul păsărar la
formă și culoare. Lungimea corpului este de 32-36 cm, anvergura
de 54-60 cm și are o masă corporală de 130 g la mascul și 110 g la
femelă. Părțile superioare sunt gri-albastrui, pieptul este alb cu
dungi orizontale de culoare închisă. Aripile sunt ascuțite, coada
este lungă și irisul galben. Femela de obicei prezintă același
colorit, dar poate fi și de culoare ruginie. Se hrănește cu insecte,
omizi în special, iar uneori cu ouăle și puii altor păsări mici.

5. Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadelor de depunere a pontei.

6. Cerințe de habitat

Habitatul cucului este foarte larg, această specie putând fi găsită
în pădurile de foioase, crângurile de pe malul apelor curgătoare,
coasta mărilor sau la marginea orașelor. Mai trăiește și în
regiunile cu smârcuri sau de stepă, unde trăiesc și speciile pe care
le parazitează. Limitele altitudinale sunt foarte largi, de la nivelul
mării și până la 2.400 m (în Elveția) sau 5.250 m (în India).
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7. Fotografii

Foto: Ioana Cobzaru
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Specia

Cuculus canorus - Cuc
Cod Natura 2000: A212, Cod EUNIS: 997.

2.

Informații specifice
speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și
Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche
(2012) și Orzață (2002-2012). Orzață (2012) citează specia în
lista pieselor de la Muzeul Satesc Orlea, colectat din 1963.
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată
cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu și colab.
(2002) cuprinde această specie ca păsăre clocitoare. Specia este
întâlnită în aria protejată în special în zonele cu vegetație
stuficolă, zăvoaie, păduri şi în localități.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

reproducere

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă
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6.

Abundență

Comună

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Specia este întâlnită în aria protejată în special în zonele cu
vegetație stuficolă, zăvoaie, păduri şi în localități. unde poate
depune ponta în cuiburile altor păsări.

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS
A., Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional
Cozia, Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
Pagina 247

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




















vol XIX, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe
area, Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA,
Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna from
the Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake
(south of România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to
the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1152 (in Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
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Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1260

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A212 - Cuculus canorus

A.2. Tipul populației speciei Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
în aria naturală protejată protejată pentru reproducere)
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Este întâlnită în zonele acvatice cu vegetație stuficolă și zone cu
vegetație arbustivă unde poate depune ponta în cuiburile altor
păsări.

A.5. Mărimea populației
Clasa 3: 100-500 indivizi
speciei în locul respectiv
A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Medie
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A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Este un vizitator de vară în toată Europa. În august migrează
pentru iernare spre Africa tropicală și sudul Asiei și revine în
teritoriile de cuibărit în aprilie.

Cygnus cygnus

Nr
1
2
3
4

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod Specie-Natura 2000
Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

5

Perioade critice

6

Cerinţe de habitat

Descriere
A038
Cygnus cygnus
Lebăda de iarnă
Înoată cu capul drept și, spre deosebire de lebăda de vară
(Cygnus olor), nu își înfoiază aripile asemenea unor pânze
umflate de vânt. Adeseori cântă când stă pe apă, iar corul
format de stolurile mari este impresionant. Pentru a-și lua
zborul au nevoie de suprafeţe mari de apă. Zboară în stoluri
în forma literei „V“, iar în timpul zborului aripile produc un
foșnet ușor. Longevitatea maximă cunoscută este de 26 ani
și 6 luni.
Perioada de prezență în aria naturală protejată (pasaj târziu
și iernat)
Preferă atât lacurile întinse cu apă dulce sau salmastră (de
exemplu cele din sistemul lagunar), cât și cele cu vegetaţie
palustră abundentă. De asemenea, este întâlnită și pe
lacurile cu vegetaţia mai puţin dezvoltată și în bazinele sau
heleșteiele de mici dimensiuni. În vecinătatea zonelor
umede, unde se concentrează în efective mai mari, pot fi
frecvent observate pe terenurile agricole cultivate sau pe
arături, unde pasc deseori în compania grupurilor de gâște
sălbatice.
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7

Fotografii

Foto: Ionuț Matei Dragomir

Nr
1

2

3
4
5
6
7
8

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Cygnus cygnus – Lebăda de iarnă
Cod Natura 2000: A038, Cod EUNIS: 1004, prezentă în
anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).
Informaţii specifice speciei Specia preferă lacurile cu apă dulce. Având în vedere
preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia poate fi
însă notată pe întreg teritoriul ariei naturale protejate
(cursuri de apă, lacuri, heleșteie, pe canale, în pajiști
inundate, terenuri agricole etc.)
Statutul de prezenţă
iernare
[temporal]
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Prezență certă
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Specia preferă lacurile cu apă dulce. Având în vedere
[interpretare]
preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia poate fi
însă notată pe întreg teritoriul ariei naturale protejate
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(cursuri de apă, lacuri, heleșteie, pe canale, în pajiști
inundate, terenuri agricole etc.)
9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de
România către Comisia Europeană la data de 31 martie
2014, activitate realizată prin proiectul ”Sistemul
național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări
din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”
finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”
2007-2013, implementat de Centrul Național de
Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice.

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru

Descriere

A.1

Specia

A038 - Cygnus cygnus

A.2

Tipul populaţiei speciei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
în aria naturală protejată
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai adâncă
de pe cursul Oltului și al Dunării (perioada de prezență în aria
protejată fiind suprapusă în mare parte perioadei de îngheț a
apelor stătătoare). Luând în considerare tipul de habitat
majoritar întâlnit în aria naturală protejată, prezența speciei are
un caracter ocazional, zona fiind utilizată în special pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj târziu și în sezonul
hiemal.

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei în locul
respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-
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Cygnus olor

Nr
1
2
3
4

5
6

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere
Cod Specie-Natura 2000 A036
Denumirea ştiințifică
Cygnus olor
Denumirea populară
Lebăda de vară
Descrierea speciei
Este o pasăre migratoare sau sedentară din ordinul
anseriformelor (Anseriformes), familia anatidelor (Anatidae) cu
o talie foarte mare (lungime 125–160 cm, greutate 6,6–15,0 kg)
răspândita în mlaștini, bălți, lacuri cu vegetație bogată (stuf,
papură etc.) din nordul și centrul Eurasiei, Turcia, Balcani și din
America de Nord. Se recunoaște după culoarea albă, gâtul
unduit în S când lebăda înoată, ciocul roșu-portocaliu cu un
cucui negru pe frunte (la baza ciocului), picioarele negre și
obiceiul de a-și arcui aripile deasupra spinării (mai ales
masculul). Nu cântă, însă în zbor aripile produc un vâjâit
muzical care se aude de departe. Se hrănește cu plante, rădăcini,
semințe de ierburi, viermi, insecte, moluște, uneori și pești mici.
Perioade critice
Perioada de reproducere și creștere a puilor (aprilie-iulie)
Cerinţe de habitat
Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie emergentă
bogată, stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe mari, libere sau
heleșteie, bălţi în luncile râurilor, braţe moarte etc. Este prezentă
(mai mult în partea de vest a Europei) și în multe habitate
acvatice transformate prin activităţi umane, inclusiv parcuri cu
bazine mari sau lacuri de acumulare. Prezintă deplasări
complexe; în anumite părţi ale arealului populaţiile sunt
migratoare, în altele fiind parţial migratoare sau sedentară. În
țara noastră în perioadele de migraţie sau de iarnă se adună în
efective mari pe lacurile din Deltă, în zona lagunară, respectiv
pe cele din sudul și sud-estul ţării sau în Moldova. Efectivele
aflate în pasaj pe lacurile din Transilvania aparţin probabil
populaţiilor din Europa Centrală și de Vest, spre deosebire de
cele din exteriorul arcului carpatic. Multe exemplare din
populaţiile nordice și nord-estice petrec iarna la noi sau se
deplasează spre sud în iernile grele. Adeseori se înregistrează
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mortalităţi însemnate în timpul iernii, când condiţiile
meteorologice sunt extreme. Nu cântă, însă în zbor aripile
produc un vâjâit puternic, care se aude de departe. În sălbăticie
trăiesc în medie 10 ani.
7

Fotografii

Foto: Ionuț Matei Dragomir

Nr
1

2

3

4
5

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Cygnus olor – Lebăda de vară
Cod Natura 2000: A036, Cod EUNIS: 1005, prezentă în
anexa IIB a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).
Informaţii specifice speciei Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie emergentă
bogată, stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe mari, libere sau
heleșteie, bălţi în luncile râurilor, braţe moarte etc. La
nivelul ariei protejate poate fi întâlnită în cea mai mare parte
a sitului, atât în zonele cu vegetație emergentă bogată, cât și
în cele deschise (în special în perioadele de pasaj și iernat).
Statutul de prezenţă
 odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
 iernare
 reproducere
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
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6
7
8

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

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Prezență certă
Octombrie 2017 – Martie 2019
Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie emergentă
bogată, stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe mari, libere sau
heleșteie, bălţi în luncile râurilor, braţe moarte etc. La
nivelul ariei protejate poate fi întâlnită în cea mai mare parte
a sitului, atât în zonele cu vegetație emergentă bogată, cât și
în cele deschise (în special în perioadele de pasaj și iernat).





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din
România în baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat
prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 20072013, implementat de Centrul Național de Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice.
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Cod
A.1

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere
Specia

A036 - Cygnus olor


A.2

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată




A.3

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Localizarea speciei
[geometrie]

Specia preferă zonele umede, întinse, cu vegetaţie emergentă
bogată, stufărișuri, dar și lacuri cu suprafeţe mari, libere sau
heleșteie, bălţi în luncile râurilor, braţe moarte etc. La nivelul
ariei protejate poate fi întâlnită în cea mai mare parte a sitului,
atât în zonele cu vegetație emergentă bogată, cât și în cele
deschise (în special în perioadele de pasaj și iernat).

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere):
 Clasa 1: 10-50 perechi
Mărimea populaţiei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în locul respectiv
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 100-500 indivizi
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
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Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei în locul respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Delichon urbicum

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

1.

Cod Specie-Natura 2000

A253

2.

Denumirea științifică

Delichon urbicum

3.

Denumirea populară

Lăstun de casă

4.

Descrierea speciei

Constituția corpului nu se deosebește de cea a celorlalți
reprezentanți ai familiei: corp alungit, aripi lungi și înguste,
coadă forfecată, cap ușor turtit și cioc scurt. Are dimensiuni
ceva mai mici decât ale vrabiei: lungimea corpului alcătuiește
12–17 cm, anvergura aripilor 20–33 cm, iar greutatea 18–19 g.
Spatele, capul și partea superioară a aripilor sunt de un negruvânăt cu nuanțe albăstrii; restul corpului este acoperit cu puf
alb. Coada nu este forfecată prea tare. Picioarele sunt acoperite
de pene și puf. Masculii nu se prea deosebesc prin exterior de
femele. Indivizii tineri se aseamănă cu adulții, însă au spatele
negru-gri, fără luciu, și burta de o nuanță albă-cafenie. Lăstunii
năpârlesc o singură dată de an, în schimb procesul este
îndelungat, cuprinzându-se între lunile august și martie. La
construcția adăpostului participă ambii parteneri, lucrând pe
rând. O pereche poate folosi același cuib ani la rând,
reparându-l și consolidându-l în fiecare primăvară. Lăstunii de
casă se adună în colonii de până la câteva zeci de indivizi sau
chiar câteva sute de perechi. Deseori pot fi observate mai multe
cuiburi aproape lipite, conviețuirea fiind fără conflicte, însă

Descriere
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fiecare familie își păzește numai cuibul propriu. Specia depune
două ponte pe sezon, cu excepția populațiilor nordice, unde
este depusă o singură pontă pe sezon. Poate exista și o pontă de
înlocuire, în cazul distrugerii unui cuibar. O pontă este
alcătuită din 5-6 ouă albe, punctate cu roșu, care sunt incubate
14-15 zile, ajungând la 20 de zile în verile ploioase. Clocirea
este asigurată numai de către femelă, care este alimentată în
acest timp de către mascul. Puii sunt apți de zbor la vârsta de
22-32 de zile, rămânând
5.

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere
a puilor, dependenți de părinți încă o săptămână. Uneori primii
pui îi ajută pe părinții în îngrijirea puilor din ponta a doua.

6.

Cerințe de habitat

În sălbăticie lăstunul de casă își face cuib de regulă în peșterile
luminoase sau în fisurile din rocile sedimentare, cel mai des pe
malul râurilor de munte. Arareori ocupă cuiburile lăstunilor de
mal (Riparia riparia). Odată cu apariția orașelor, lăstunii au
început să-și construiască cuiburi pe sub streșini și cornișe,
preferând pereții din piatră sau cărămidă; din această cauză
sunt întâlniți mai mult în orașe decât în sate. Treptat, aceste
păsări au devenit antropofile, fiind observate tot mai rar în
afara așezărilor omenești.

7.

Fotografii

-

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

2.

Informații specifice speciei Specie migratoare, oaspete de vară, cuibăritoare; mult mai
numeroasă decât rândunica, citată din Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965),
Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu
(2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață
(2012).Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et
al. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”,

Delichon urbica – Lăstun de casă
Cod Natura 2000: A253, Cod EUNIS: 1006.
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cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
3.

Statutul de prezență
[temporal]

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Rară

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Lăstunul de casă a fost observat în zbor, în zonele locuite din
interiorul sitului.

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS
A., Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional
Cozia, Bucureşti, 2012 x x x 2004
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 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului,
Şt. Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe
area, Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură,
TPPA, Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna
from the Danube Meadow, between Olt River and Suhaia
Lake (south of România). Travaux du Muséum national
d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions
to the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea
din Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable
du Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa,
vol.V, Bucureşti: 293-317.
 TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145154.
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 MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1152 (in Românian)
 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică
din România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
 MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole,
V., (eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România.
Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1260

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A253 - Delichon urbicum

A.2. Tipul populației speciei în Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire.
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Lăstunul de casă a fost observat în zbor, în vecinătatea ariei
naturale protejată în special în perioadele de pasaj.
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A.5. Mărimea populației speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în locul respectiv
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 4: 1.000-5.000 indivizi
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)
 Clasa 2: 50-100 perechi
A.6. Calitatea datelor referitoare Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la populația speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Lăstunul de casă populează toată Europa, cu excepția
extremităților nordice ale acesteia (Peninsula Scandinavă și
Peninsula Kola) și a teritoriilor dintre Marea Albă și Ural.
Limita sudică a arealului trece prin Siria, Irak, sudul Iranului,
sudul Afganistanului și munții Atlas. Este o specie migratoare,
populațiile vestice iernând în Africa mai la sud de Sahara, iar
cele estice în sudul Chinei, pe podișurile himalayene și în Asia
de Sud-Est. Pentru România populația cuibăritoare este estimată
la 400.000-1.300.000 de perechi cuibăritoare.

Dendrocopos medius
A. Date generale ale speciei
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura 2000

A238

2.

Denumirea științifică

Dendrocopos medius

3.

Denumirea populară

Ciocănitoare de stejar

4.

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 19,5-22 cm și greutatea de 50–85 g.
Anvergura aripilor este de circa 33–34 cm. Este cu circa 15%
mai mică decât ciocănitoarea pestriță mare și cu circa 40% mai
mare decât ciocănitoarea pestriță mică. Similar rudelor sale,
penajul este alcătuit dintr-o combinație atractivă de alb, negru și
rosu. Comparativ cu rudele sale are cel mai puțin negru pe față.
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5.

Perioade critice

Aprilie - Iunie

6.

Cerințe de habitat

Este o specie care se găsește în păduri cu exemplare mature de
Quercinee, dar poate fi observată și în parcuri mai mari sau pe
pășuni împădurite, acolo unde sunt prezente exemplare bătrâne
de stejar sau gorun. Limitele altitudinale la care cuibărește specia
sunt determinate de prezenţa habitatelor cu stejar sau gorun și
sunt localizate în principal între 200 și 600 m; în Dobrogea și
Câmpia de Vest poate fi întâlnită și la atitudini mai mici.
Prezenţa speciei este independentă de panta terenului, umiditate
sau apropierea cursurilor de apă. Trăiește și în păduri mixte cu
stejar, carpen, frasin, fag, chiar și de molid. Răspândirea speciei
corespunde în general cu răspândirea carpenului (Carpinus
betulus).

7.

Fotografii

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere
Specia

Dendrocopos medius – Ciocănitoare de stejar
Cod Natura 2000: A238, Cod EUNIS: 1011, prezentă în anexa I
a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice
speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și
Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche
(2012) și Orzață (2002-2012). Este citată cuibăritoare în zonă de
Ciochia (1992), Munteanu (2002-2009). Munteanu și colab.
(2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde
această specie ca păsăre clocitoare.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

Rezident

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Prezență certă (atunci când prezența speciei este certă dar fără a

1.
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putea preciza alte detalii)
7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

În cursul deplasărilor efectuate în perioada de monitorizare,
specia a fost observată izolat, în zonele împădurite din zona de
vărsare a Oltului în Dunăre.

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului,
Şt. Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe
area, Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA,
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Cod

Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna
from the Danube Meadow, between Olt River and Suhaia
Lake (south of România). Travaux du Muséum national
d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea
din Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1152 (in Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1260

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

Descriere
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A.1. Specia

A238 - Dendrocopos medius

A.2. Tipul populației speciei Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
în aria naturală protejată
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

zonele împădurite din zona de vărsare a Oltului în Dunăre

A.5. Mărimea populației
Minim 15 indivizi– Maxim 25 indivizi (6-10 perechi)
speciei în locul respectiv
A.6. Calitatea datelor
Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice.

A.9. Alte detalii

Este o specie rezidentă a climatului temperat continental, care nu
se extinde în regiuni boreale sau montane, găsindu-se în partea
centrală și de sud-est a continentului european. În afara
Scandinaviei și a Insulelor Britanice cuibărește în fiecare ţară din
Europa. În România cele mai semnificative populaţii cuibăritoare
pot fi găsite în zonele colinare din podișul Transilvaniei, respectiv
în gorunetele din Dobrogea, dar specia apare în majoritatea
zonelor unde sunt prezente habitatele caracteristice. În România
cuibăresc aproximativ 80.000-250.000 de perechi.
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Emberiza calandra (sin. Miliaria calandra)

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut Descriere

1

Cod Specie-Natura
A383
2000

2

Denumirea
ştiințifică

Miliaria calandra

3

Denumirea
populară

Presură sură

Descrierea speciei

Este o specie predominant vegetariană, dar se hrănește și cu
nevertebrate mici, puii fiind aproape în exclusivitate hrăniți cu insecte.
Dieta sa constă în proporție de 75% din diverse semințe, cereale, frunze
sau fructe de pădure, fiind suplinită cu insecte mici, păianjeni și melci.

Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și
creștere a puilor.

Cerinţe de habitat

Presura sură este o specie întâlnită mai cu seamă în câmpuri deschise,
presărate cu tufișuri sau copaci, preferând terenurile agricole, în special
pășunile și câmpurile cu cereale. Odată cu venirea sezonului rece
indivizii speciei se adună în stoluri, deseori împreună cu presura
galbenă (Emberiza citrinella). Longevitatea în sălbăticie este de
aproximativ 10 ani.

4

5

6
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7

Fotografii

Nr

Foto: Gabriel Chișamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut Descriere

1

Specia

Emberiza calandra (sin. Miliaria calandra) – Presură sură
Cod Natura 2000: A383, Cod EUNIS: 1142.

2

Informaţii specifice
speciei

Exceptând zonele acvatice, specia este întâlnită pe cea mai mare
suprafață a ariei naturale protejate, în special pe terenurile agricole
(inclusiv imediata vecinătate a sitului).

3

Statutul de prezenţă
reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul e prezenţă
[management]

Nativă

6

Abundenţă

Comună

7

Perioada de
colectare a datelor
din teren

noiembrie 2017 – februarie 2019

8

Distribuţia speciei
[interpretare]

Presura sură este o specie întâlnită mai cu seamă în câmpuri deschise,
presărate cu tufișuri sau copaci, preferând terenurile agricole, în
special pășunile și câmpurile cu cereale.
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9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]




10

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Biodiversitate
(2015): Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din
România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România către
Comisia Europeană la data de 31 martie 2014, activitate realizată
prin proiectul „Sistemul național de gestiune și monitorizare a
speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva
Păsări” finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”
2007-2013, implementat de Centrul Național de Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1

Specia

A383 - Miliaria calandra

A.2

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)

Descriere
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Presura sură este o specie întâlnită mai cu seamă în câmpuri
deschise, presărate cu tufișuri sau copaci, preferând terenurile
agricole, în special pășunile și câmpurile cu cereale. Pentru cuibărit
preferă zonele deschise cu multă vegetație ierboasă și cu tufișuri.

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Clasa 3: 100-500 perechi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii
speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-
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Emberiza hortulana
A. Date generale ale speciei
Informație/
Nr
Descriere
Atribut
1

Cod SpecieNatura 2000

A379

2

Denumirea
ştiințifică

Emberiza hortulana

3

Denumirea
populară

Presură de grădină

4

Descrierea
speciei

Presura de grădină este caracteristică zonelor deschise uscate cu vegetaţie
puţină şi pâlcuri de copaci sau tufe. Apare până la o altitudine de peste 1.500
m în zonele mediteraneene, iar în România nu urcă mai sus de 700-800 m
altitudine. Are o lungime a corpului de 15-16,5 cm. Se distinge de alte specii
de presuri prin penajul galben al gâtului şi abdomenul cărămiziu. Ciocul şi
picioarele sunt roz. De aproape se poate observa cercul alb-gălbui din jurul
ochiului. Ciocul este conic şi robust pentru a sparge învelişul seminţelor cu
care se hrăneşte. O parte a hranei este formată şi din insecte adulte și larvele
acestora, precum și din mici gasteropode.

5

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o atenție
Perioade critice sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și creștere a
puilor (mai-iunie).

6

Presura de grădină este o specie întâlnită mai cu seamă în zone deschise, cu
tufe rare și cu vegetație ierboasă înaltă și multă. De asemenea, preferă și
lizierele pădurilor, lanurile de porumb, viile și grădinile. Observarea acestei
specii este adesea destul de dificilă, deoarece este o specie sfioasă.

Cerinţe de
habitat
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7

Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere
Emberiza hortulana - Presură de grădină
Cod Natura 2000: A379, Cod EUNIS: 1024, prezentă în anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

1

Specia

2

Informaţii specifice Presura de grădină este caracteristică zonelor deschise uscate cu
speciei
vegetaţie puţină şi pâlcuri de copaci sau tufe. Se hrănește preponderant
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cu seminţe. Însă, o parte a hranei este formată şi din insecte adulte și
larvele acestora, precum și din mici gasteropode.
3

Statutul de prezenţă
reproducere
[temporal]

4

Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]

5

Statutul e prezenţă
[management]

Nativă

6

Abundenţă

Comună

7

Perioada de
colectare a datelor
din teren

Aprilie – septembrie 2018

8

Distribuţia speciei
[interpretare]

Presura de grădină este întâlnită în aria naturală protejată, în zonele cu
tufe rare și vegetație ierboasă mare și densă, de-a lungul cursului
principal al Oltului, dar și în zonele cu terenuri agricole (inclusiv din
imediata vecinătate a sitului).

9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Biodiversitate
(2015): Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din
România.
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 Situația efectivelor la nivel național raportată de România către
Comisia Europeană la data de 31 martie 2014, activitate realizată
prin proiectul „Sistemul național de gestiune și monitorizare a
speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva
Păsări” finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”
2007-2013, implementat de Centrul Național de Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

Descriere

A.1

Specia

A379 - Emberiza hortulana

A.2

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Presura de grădină este întâlnită în aria naturală protejată, în zonele
cu tufe rare și vegetație ierboasă mare și densă, de-a lungul cursului
principal al Oltului, dar și în zonele cu terenuri agricole (inclusiv
din imediata vecinătate a sitului).

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul

Clasa 3: 100-500 perechi
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respectiv

A.6

Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii
speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Emberiza schoeniclus

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

Descriere

1 Cod Specie-Natura 2000 A381
2 Denumirea ştiințifică

Emberiza schoeniclus

3 Denumirea populară

Presură de stuf

4 Descrierea speciei

Presura de stuf este o pasăre de dimensiuni medii, având lungimea
corpului de 13,5-15,5 cm. Masculul aflat în penaj de vară de
deosebește foarte ușor prin capul negru cu guler alb, partea ventral a
corpului este cu penaj aproape alb, iar spatele se aseamănă cu
penajul vrabiei. Dimorfismul sexual este mult mai accentuat în
timpul verii, iar iarna, masculul se aseamănă mai mult cu femela,
capul fiind negru sau gri iar gulerul alb - rămâne vizibil. Este o
specie predominant vegetariană, dar se hrănește și cu nevertebrate
mici, puii fiind aproape în exclusivitate hrăniți cu insecte și larve ale
acestora. Dieta sa constă în proporție de 75% din diverse semințe,
fiind suplimentată cu diferite artropode mici reprezentate în
principal de insecte mici și păianjeni.

5 Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit
și creștere a puilor (mai-august).

6 Cerinţe de habitat

Presura de stuf este o specie întâlnită mai cu seamă în zonele umede
cu vegetație înaltă lacustră, preferând locurile cu stuf sau malurile
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apelor dulci care au stuf, papură și tufe mici. Prezența apei în
imediata vecinătate este o condiție de bază în cuibărirea acestei
specii.

7 Fotografii

Foto: Cătălin-Răzvan Stanciu

Nr

B. Date specifice specie la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere
Specia

Emberiza schoeniclus - Presură de stuf
Cod Natura 2000: A381, Cod EUNIS: 1027.

2

Informaţii specifice
speciei

Pe suprafața sitului, specia este întâlnită în zonele cu stuf și vegetație
lacustră înaltă situate de-a lungul cursului principal al Oltului, dar și
în bălțile limitrofe cursului Dunării. Iarna, populațiile clocitoare din
sit migrează spre locurile de iernare, iar în locul lor pot apare alte
populații mai nordice. Uneori, indivizi din cele două tipuri de
populații se pot amesteca pe timpul iernii.

3

Statutul de prezenţă
[temporal]

reproducere

4

Statutul de prezenţă
[spaţial]

Larg răspândită

5

Statutul e prezenţă
[management]

Nativă

1
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6

Abundenţă

7

Perioada de colectare
Noiembrie 2017 – februarie 2019
a datelor din teren

8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Comună

Presura de stuf este o specie întâlnită mai cu seamă în zonele umede
cu vegetație înaltă lacustră, preferând locurile cu stuf sau malurile
apelor dulci care au stuf, papură și tufe mici. Prezența apei în
imediata vecinătate este o condiție de bază în cuibărirea acestei
specii.




10

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România către
Comisia Europeană la data de 31 martie 2014, activitate
realizată prin proiectul „Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12
din Directiva Păsări” finanțat prin Programul Operațional
Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de Centrul Național
de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice
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Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1

Specia

A381 - Emberiza schoeniclus

A.2

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Descriere

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Presura de stuf este o specie întâlnită mai cu seamă în zonele umede
cu vegetație înaltă lacustră, preferând locurile cu stuf sau malurile
apelor dulci care au stuf, papură și tufe mici. Prezența apei în
imediata vecinătate este o condiție de bază în cuibărirea acestei
specii.

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Clasa 2: 50-100 perechi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii
speciei

Scăzută

Pagina 279

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

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Erithacus rubecula
A. Date generale ale speciei
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod Specie-Natura 2000

A269

2. Denumirea științifică

Erithacus rubecula

3. Denumirea populară

Măcăleandru

4. Descrierea speciei

Usor de recunoscut după fața și pieptul portocalii, cu linii de
demarcație gri. Acestea contrastează cu abdomenul alb și cu
părțile superioare de culoare oliv-maronii, ca și aripile și
coada. Masculul și femela seamănă foarte bine, dar juvenilii nu
au pieptul roșu și prezintă multe pete mici. Lungimea corpului
este de 12.5-14 cm, anvergura de 20-23 cm, masa corporală
medie de 18 g. Vara se hrănește cu nevertebrate, își
suplimentează hrana cu semințe și fructe de arbuști iarna, fiind
vizitator frecvent la hrănitorile de grădină. În sălbăticie, durata
medie a vieții este de doi ani. Cuibul este amplasat în locuri
variate, precum scorburi, rădăcina copacilor, fisuri din pereți.
El poate fi și suspendat, de regulă până la 1,40 m deasupra
solului. Cuibul este construit de către femelă din resturi
vegetale, iarbă sau mușchi și este căptușit cu păr de animale și
rădăcini subțiri. Depune de regulă două, mai rar trei ponte pe
an, care sunt formate din 5-7 ouă. Mărimea medie a unui ou
este de 20 x 15 mm. Clocitul este asigurat numai de către
femelă, pe durata a 13-14 zile. Puii părăsesc cuibul după 12-15
zile de la eclozare, la creșterea puilor participând ambii părinți.

5. Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere
a puilor.

6. Cerințe de habitat

Specia preferă zonele împădurite, grădinile, parcurile sau
lizierele, în general zonele cu alternanță de desișuri cu terenuri
deschise. În nordul Europei preferă molidișurile și pădurile de
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amestec. Măcăleandrul este o pasăre retrasă, fără a fi sperioasă,
uneori foarte curioasă. Atinge maturitatea sexuală la vârsta de
un an.
Se hrănește în principal cu diverse nevertebrate, cu semințe și
bobițe. Specie diurnă, însă se hrănește și noaptea acolo unde
există surse de lumină artificială, sau atunci când lumina lunii
este foarte puternică. Păsările care migrează se întorc în
februarie pentru reproducere. Pentru cuibărit alege habitatele
umbroase, pe care le găsește în păduri, tufărișuri și parcuri și
este considerată o pasăre comună în grădini, parcuri și păduri
dese sau cu subarboret.
7. Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1. Specia

Erithacus rubecula - Măcăleandru
Cod Natura 2000: A269, Cod EUNIS: 1029.

2. Informații specifice speciei Specie migratoare, oaspete de vară, dar și ca pasăre în tranzit
toamna a fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012).
Munteanu și colab. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din
România”, cuprinde această specie ca păsăre posibil clocitoare.
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Specia preferă zonele împădurite, grădinile, parcurile sau
lizierele, în general zonele cu alternanță de desișuri cu terenuri
deschise, cerințe parțial îndeplinite pe teritoriul rezervației
naturale, motiv pentu care nici prezența speciei nu este una
numeroasă.
3. Statutul de prezență
[temporal]




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

4. Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5. Statutul de prezență
[management]

Nativă

6. Abundență

Comună

7. Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8. Distribuția speciei
[interpretare]

Conform cerințelor de habitat ale speciei, aceasta poate utiliza
toată suprafața foretieră a rezervației însă densitatea nu este una
ridicată, măcăleandrul preferând mai mult zonele unde există și
regiuni deschise.

9. Distribuția speciei [harta
distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
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 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS
A., Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional
Cozia, Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului,
Şt. Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe
area, Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA,
Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna
from the Danube Meadow, between Olt River and Suhaia
Lake (south of România). Travaux du Muséum national
d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to
the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea
din Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
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Cod

Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1152 (in Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1260

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A269 - Erithacus rubecula

A.2. Tipul populației speciei Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
în aria naturală protejată protejată pentru reproducere)
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Conform cerințelor de habitat ale speciei, aceasta poate utiliza
toată suprafața foretieră a rezervației însă densitatea nu este una
ridicată, măcăleandrul preferând mai mult zonele unde există și
regiuni deschise.

A.5. Mărimea populației
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
speciei în locul respectiv pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 500-1.000 indivizi
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)
 Clasa 3: 100-300 perechi
A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Măcăleandrul este o specie cu o mare arie de răspândire, care se
întinde din Europa până în Siberia, nordul Africii și Turcia.
Păsările din nordul și estul continentului migrează iarna spre sudvest. Arealul de iernare se întinde din Marea Britanie în Spania și
Maroc, precum și în sud-estul Europei. În România măcăleandrul
este frecvent în toată țara, din câmpie până în zonele montane. În
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România populația cuibăritoare a speciei este apreciată la
1.854.000-2.670.000 de perechi și este considerată stabilă.
Falco columbarius
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/ Atribut
Descriere
1

Cod Specie-Natura 2000

A098

2

Denumirea științifică

Falco columbarius

3

Denumirea populară

Șoimulețul de iarnă

5

Descrierea speciei

Descriere: Este cel mai mic dintre răpitoarele din Europa, însă
foarte agil şi rapid. Lungimea corpului este de 26-33 cm şi are o
greutate de circa 125-210 g pentru mascul şi 190-300 g pentru
femelă, aceasta fiind mult mai mare decât masculul. Anvergura
aripilor este cuprinsă între 50-73 cm.
Hrană: se hrăneşte în special cu păsări mici cum sunt ciocârliile
și vrăbiile. Hrana este completată şi cu insecte, mamifere mici şi
şerpi.
Reproducere: Femela depune de obicei 4-5 ouă, cu o
dimensiune medie de 40 x 31,5 mm. Incubaţia durează în medie
28-32 de zile şi este asigurată în proporţie de 90% de către
femelă.

6

Perioade critice

Noiembrie-februarie

7

Cerințe de habitat

Şoimul de iarnă este caracteristic zonelor joase împădurite,
păşunilor şi mlaştinilor.
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8

Fotografii

Fotografie din perioada de iarnă. © Stanciu Cătălin-Răzvan

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Falco columbarius – Șoim de iarnă
Cod Natura 2000: A098, Cod EUNIS: 1034, prezentă în anexa I
a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice speciei

Este o specie ce iernează în sit.

3.

Statutul
[temporal]

4.

Statutul de prezență [spațial] Izolat

5.

Statutul
de
[management]

6.

Abundență

7.

Perioada de colectare
datelor din teren

8.

Distribuția
[interpretare]

de

prezență




odihnă şi hranire / pasaj
iernare

prezență Nativă
Rar
a Anul 2017 și anul 2018

speciei Este o specie întâlnită în zonele de stepă și terenurile agricole
din sit unde se odihnește și vânează.
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9.

Distribuția speciei
distribuției]

[harta

10. Alte
informații
privind 
sursele de informații









Cod

Alderton, D. (2008), Encyclopedia of European Birds,
Parragon Books, United Kingdom;
Beaman, M., Madge, S. (2010), The Handbook for Bird
Identification for Europe and the Western Palearctic, digital
edition, Christopher Helm, London;
Papp, T., Fântânã, C. (2008), Ariile de Importanțã
Avifaunisticã din România, Tîrgu-Mureș;
Svensson, L., Mullarney, K. and Zetterström, D. (2009),
Collins Bird Guide 2nd edition, Harper Collins Publishers,
London;
https://eunis.eea.europa.eu/species/1034
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/merlin-falcocolumbarius
https://www.iucnredlist.org/species/22696453/93562971

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

Descriere

A.1

Specia

A098 - Falco columbarius

A.2

Tipul populaţiei speciei
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
în aria naturală protejată
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele de stepă și terenurile
agricole din sit unde se odihnește și vânează

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Clasa 1: 10-50 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei în locul
respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Falco subbuteo

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere

1

Cod Specie-Natura 2000

A099

2

Denumirea științifică

Falco subbuteo
Pagina 289

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

3

Denumirea populară

Șoimul rândunelelor

5

Descrierea speciei

Descriere: această specie poate semana cu o drepnea mare în
zbor, datorita aripilor în forma de secera și zborului acrobatic.
Adulții sunt gri pe partea superioara, cu o „mustata” neagra și
„pantaloni” rosii caramizii. Lungimea corpului este de 28-36 de
centimetri, anvergura de 69-84 cm, masa corporala medie de
131–232 g (mascul) și 141-340 g (femela).
Hrană: Consumă păsări mici (rândunele, lăstuni, ciocârlii etc.) şi
insecte. Sunt preferate coleopterele, libelulele şi fluturii, toate
acestea fiind prinse şi consumate în zbor. Păsările sunt prinse
exclusiv în zbor, la joasă înălțime sau printr-un atac surprinzător
dintr-un ascunziş. Ocazional atacă şi mamifere sau reptile.
Reproducere: Este o specie monogamă, perechea păstrându-se
chiar şi mai mulți ani la rând. Partenerii au ritualuri nupțiale
aeriene, în care masculul îi pasează femelei hrana din zbor.
Aproape întotdeauna cuibăresc în cuiburile abandonate de alte
pasări (ciori, coțofene, porumbei, stârci etc.). Preferă cuiburile
amplasate pe specii de răşinoase, la înălțimea de 10-25 m. Ponta
constă din 2-4 ouă, care sunt depuse în luna iunie şi sunt clocite
de ambii părinți, dar femela stă mai mult pe cuib. Incubația
durează 27-33 de zile şi începe după depunerea celui de-al
doilea ou. Mărimea medie a unui ou este de 42 x 33 mm, iar
culoarea este alb-gălbuie cu pete brun-roşcate. Puii părăsesc
cuibul după 28-34 de zile, dar depind de mâncarea adusă de
către părinți pentru încă cinci săptămâni.

6

Perioade critice

Aprilie-octombrie

7

Cerințe de habitat

Preferă zonele deschise, joase, cu pâlcuri de copaci şi vegetație,
deseori în apropiere de ape.
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8

Fotografii

Fotografie din perioada de vară. ©Stanciu Cătălin-Răzvan

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Falco subbuteo – Șoimul rândunelelor
Cod Natura 2000: A099, Cod EUNIS: 1040.

2.

Informații specifice speciei

Este o specie ce cuibărește în sit.

3.

Statutul
[temporal]

4.

Statutul de prezență [spațial] Larg răspândită

5.

Statutul
de
[management]

6.

Abundență

7.

Perioada de colectare
datelor din teren

8.

Distribuția
[interpretare]

de

prezență




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

prezență Nativă
comună
a Anul 2017 și anul 2018

speciei Este o specie întâlnită în zonele de stepă și terenurile agricole
din sit, în lunca Dunării și a râului Olt unde se odihnește și
vânează.
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9.

Distribuția speciei
distribuției]

[harta

10. Alte
informații
privind  Alderton, D. (2008), Encyclopedia of European Birds,
sursele de informații
Parragon Books, United Kingdom;
 Beaman, M., Madge, S. (2010), The Handbook for Bird
Identification for Europe and the Western Palearctic, digital
edition, Christopher Helm, London;
 Papp, T., Fântânã, C. (2008), Ariile de Importanțã
Avifaunisticã din România, Tîrgu-Mureș;
 Svensson, L., Mullarney, K. and Zetterström, D. (2009),
Collins Bird Guide 2nd edition, Harper Collins Publishers,
London;
 https://eunis.eea.europa.eu/species/1040
 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/hobby-falcosubbuteo
 https://www.iucnredlist.org/species/22696460/93564381
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru

Descriere

A.1

Specia

A099 - Falco subbuteo

A.2

Tipul populaţiei speciei Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
în aria naturală protejată protejată pentru reproducere)
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele de stepă și
terenurile agricole din sit, în lunca Dunării și a râului Olt.

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Clasa 1: 10-50 perechi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei în locul
respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Falco tinnunculus
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/ Atribut
Descriere
1

Cod Specie-Natura 2000

A096

2

Denumirea științifică

Falco tinnunculus

3

Denumirea populară

Vânturelul roșu
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5

Descrierea speciei

Descriere: Pasăre de pradă mică, de culoare castanie, poate fi
identificată după zborul pe loc caracteristic, în care ține coada
lungă deschisă ca pe un evantai. Masculii au capul și coada
cenușii, în timp ce la femelă – capul, coada și spatele sunt
maronii cu dungi negre. Lungimea corpului este de 31-37 cm,
anvergura de 68-70 cm.
Hrană: Se hrănesc în principal cu mamifere mici, dar apreciază
și păsările mici sau nevertebratele. În libertate, longevitatea
medie este de patru ani.
Reproducere: În aprilie sau mai, patru sau cinci ouă sunt depuse
și clocite de femelă, timp de 27-29 de zile. Ambii părinți
vânează pentru puii care vor părăsi cuibul după încă 27-39 de
zile.

6

Perioade critice

aprilie –iunie

7

Cerințe de habitat

Poate fi găsit într-o varietate mare de habitate, chiar și în zonele
urbane. Are nevoie de vegetație joasă, deschisă, pentru a vâna –
așa cum sunt zonele din jurul fermelor, pajiștile, parcurile sau
lizierele.

8

Fotografii

Fotografie din perioada de primăvară. ©Stanciu Cătălin-Răzvan

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere
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1.

Specia

Falco tinnunculus – Vânturel roșu
Cod Natura 2000: A096, Cod EUNIS: 1041.

2.

Informații specifice speciei

Este o specie cuibăritoare în sit. Migrator parțial.

3.

Statutul
[temporal]

4.

Statutul de prezență [spațial] Larg răspândită

5.

Statutul
de
[management]

6.

Abundență

7.

Perioada de colectare
datelor din teren

8.

Distribuția
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
distribuției]

de

prezență




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

prezență nativă
comună
a Anul 2017 și anul 2018

speciei Specia cuibărește pe stâlpii electrici din sit și în zonele cu
salcâm și plopi, iar adesea poate fi întâlnită în zonele limitrofe
ale Dunării și a râului Olt, în zone de stepă și în terenurile
agricole din sit unde vânează.
[harta

10. Alte
informații
privind  Alderton, D. (2008), Encyclopedia of European Birds,
sursele de informații
Parragon Books, United Kingdom;
 Beaman, M., Madge, S. (2010), The Handbook for Bird
Identification for Europe and the Western Palearctic, digital
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edition, Christopher Helm, London;
Papp, T., Fântânã, C. (2008), Ariile de Importanțã
Avifaunisticã din România, Tîrgu-Mureș;
Svensson, L., Mullarney, K. and Zetterström, D. (2009),
Collins Bird Guide 2nd edition, Harper Collins Publishers,
London;
https://eunis.eea.europa.eu/species/1041
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/commonkestrel-falco-tinnunculus
https://www.iucnredlist.org/species/22696362/93556429

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
A.1

Specia

A096 - Falco tinnunculus



A.2

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată




A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Descriere

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în aliniamente de salcâm
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și plopi ( chier și stâlpi electrici) unde cuibărește, iar adesea
poate fi întâlnită în zonele limitrofe ale Dunării și a râului Olt,
în zone de stepă și în terenurile agricole din sit unde vânează
și se odihnește.

A.5

Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
 Clasa 1: 10-50 perechi
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere):
Mărimea populaţiei
 Clasa 1: 10-50 perechi
speciei în locul respectiv Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 2: 50-100 indivizi
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei în locul respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Medie

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Falco vespertinus
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/ Atribut
Descriere
1

Cod Specie-Natura 2000

A097

2

Denumirea științifică

Falco vespertinus

3

Denumirea populară

Vânturel de seară

5

Descrierea speciei

Descriere: masculul este gri-albastru, cu „pantalonii” şi
subcodalele roşii-cărămizii. Femela este de culoare cafeniu
deschis, cu striații fine ruginii dedesubt. La adulţi, baza ciocului
și picioarele sunt roşu-portocalii.
Hrană: Se hrănesc mai ales cu insecte, dar şi şopârle, rozătoare
mici, rareori păsări juvenile.
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Reproducere: nu îşi construiesc cuib propriu, ci folosesc cuibul
ciorilor de semănătură, după ce puii acestora au zburat. Depun 24 ouă în luna mai.
6

Perioade critice

mai - iulie

7

Cerințe de habitat

Liziere, păduri de luncă, perdele forestiere, plantații, arbori înalți
din lungul drumurilor, pâlcuri de copaci în silvostepă,
întodeauna localizați în apropierea terenurilor agricole deschise,
unde proliferează insectele.

8

Fotografii

Fotografie din perioada de vară. ©Stanciu Cătălin-Răzvan
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informație/ Atribut
Descriere
1.

Specia

Falco vespertinus – Vânturel de seară
Cod Natura 2000: A097, Cod EUNIS: 1042, prezentă în anexa I
a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice speciei

Este o specie cuibăritoare în sit.

3.

Statutul
[temporal]

4.

Statutul de prezență [spațial] Larg răspândit

5.

Statutul
de
[management]

de

prezență




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

prezență Nativă
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6.

Abundență

Comun

7.

Perioada de colectare
datelor din teren

8.

Distribuția
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
distribuției]

a Anul 2017 și anul 2018

speciei Specia poate fi găsită la marginea zonelor umede, unde există
vegetație înaltă, cum ar fi stuf sau tufișuri, în liziere și în plopi
izolați, pe terenuri limitrofe Dunării și a râului Olt.
[harta

10. Alte
informații
privind  Alderton, D. (2008), Encyclopedia of European Birds,
sursele de informații
Parragon Books, United Kingdom;
 Beaman, M., Madge, S. (2010), The Handbook for Bird
Identification for Europe and the Western Palearctic, digital
edition, Christopher Helm, London;
 Ferguson-Lees, J. and David A. Christie (2001), Raptors of
the World, Houghton Mifflin Company, New York;
 Forsman, D., (1999), The Raptors of Europe and the Middle
East, T & AD Poyser, London;
 Papp, T., Fântânã, C. (2008), Ariile de Importanțã
Avifaunisticã din România, Tîrgu-Mureș;
 Svensson, L., Mullarney, K. and Zetterström, D. (2009),
Collins Bird Guide, Harper Collins Publishers, London;
 Szabó, D. Z., Kelemen, A. M., Miholcsa, T., Daróczi, S.
(2010), Pãsãri comune din România, Cluj-Napoca;
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 http://eunis.eea.europa.eu/species/1042
 http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/Bird
sInEuropeII/BiE2004Sp3603.pdf
 http://www.iucnredlist.org/details/106003603/0
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru

Descriere

A.1

Specia

A097 - Falco vespertinus

A.2

Tipul populaţiei speciei Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
în aria naturală protejată protejată pentru reproducere)

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal la marginea zonelor umede,
unde există vegetație înaltă, cum ar fi stuf sau tufișuri, în liziere
și în plopi izolați, pe terenuri limitrofe Dunării și a râului Olt

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Clasa 1: 10-50 perechi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei în locul
respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Ficedula hypoleuca

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

Descriere

1

Cod Specie-Natura
2000

A322

2

Denumirea ştiințifică

Ficedula hypoleuca

3

Denumirea populară

Muscar negru

4

Descrierea speciei

Descriere: Muscarul negru este o pasăre cu o lungime a corpului de
12-13,5 cm, o greutate de circa 13 g și o anvergură a aripilor de 2224 cm. În timpul sezonului cald, masculii au părțile superioare
negre, iar cele inferioare albe, prezentând o pată mare și albă pe
aripă și una albă și mică pe frunte, aproape de cioc. Femelele au
părțile superioare maronii, iar cele inferioare galben pal. Coada și
aripile prezintă un penaj mai închis.
Hrană: Se hrănește cu insecte, la care se adaugă fruncte și semințe
toamna.
Reproducere: După formarea unei perechi, femela este cea care
alege locul de cuibărit, construind cuibul. Femela depune 4-10 ouă
în perioada aprilie-iunie. Ouăle sunt incubate de ambii părinți timp
de 13-15 zile și, după eclozare, puii sunt îngrijiți de ambii părinți
timp de 14-17 zile când părăsesc cuibul. Puii rămân lângă părinți
pentru încă o săptămână.

5

Perioade critice

Aprilie – August

6

Cerinţe de habitat

Preferă pădurile deschise, parcurile, grădinile și livezile în a căror
apropiere sunt stejari.

7

Fotografii

-

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere
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1. Specia

Ficedula hypoleuca – Muscar negru
Cod Natura 2000: A322, Cod EUNIS: 1044.

2.

Informații specifice
speciei

În sit este prezentă în perioada de migrație și în perioada de cuibărit.
Sosește începând cu luna aprilie și părăsește situl în luna august.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

Reproducere

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Izolată

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6. Abundență
7.

Rară

Perioada de colectare a
Aprilie - august 2018
datelor din teren

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

Alte informații privind
10.
sursele de informații

Cu ocazia deplasărilor efectuate în anul 2018, specia a fost
observată în habitatele preferate, având o răspândire izolată, în
câteva zone cu păduri deschise și arbuști situate de-a lungul cursului
principal al Oltului.

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
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 Situația efectivelor la nivel național raportată de România către
Comisia Europeană la data de 31 martie 2014, activitate
realizată prin proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12
din Directiva Păsări” finanțat prin Programul Operațional
Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de Centrul Național
de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the European
Communities
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

Descriere

A.1. Specia

A322 - Ficedula hypoleuca

Tipul populației
A.2. speciei în aria
naturală protejată

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere);

A.3.

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4.

Localizarea speciei În interiorul ariei naturale protejate specia are o răspândire izolată în
[descriere]
habitatele preferate, dispuse de o parte și de alta a cursului Oltului.
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Mărimea populației
A.5. speciei în locul
Clasa 0: 1-10 perechi
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
A.6.
Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
populația speciei în
locul respectiv
A.7.

Clasa densității
speciei

Scăzută.

A.8. Confidențialitate

Informații publice

A.9. Alte detalii

-

Fringilla coelebs
A. Date generale ale speciei
Nr
Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura 2000

A359

2.

Denumirea științifică

Fringilla coelebs

3.

Denumirea populară

Cinteză

4.

Descrierea speciei

Masculul este viu colorat, capul gri, obrajii, gâtul și spatele
maronii, pieptul roșiatic, coada neagră cu baza cozii verzui, iar
aripile negre cu două benzi albe spre partea superioară. Femela
este predominant verzuie, aripile fiind la fel cu ale masculului.
Lungimea corpului este de 14-16 cm, iar anvergura aripilor este
de 25-29 cm,cu masa corporală de 18-29 g.

5.

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Construiesc un cuib în formă de cupă adâncă, lipit de scoarţa
crăcilor groase, de obicei la intersecția a două ramuri. Este
construit din rădăcini mici, scoarță de copac și paie; la exterior
este mascat cu mușchi și licheni, iar în interior este căptușit cu
pene. Ponta depusă din luna aprilie este clocită numai de
femelă, în tot acest timp masculul hrănind femela la cuib. Ouăle
sunt număr de 4-5 (3-7 în funcţie de regiune) și au o culoare
verde-albăstruie, prezentând pete roșcate. Perioada de incubaţie
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durează 12-14 zile. Puii sunt hrăniți de către ambii părinți. În
funcție de abundența hranei, o pereche poate depune 2 sau chiar
3 ponte într-un sezon de reproducere.
6.

Cerințe de habitat

7.

Fotografii

Preferă zonele pădurile de orice tip, uneori chiar și tufărișuri.
Poate fi întâlnită cu ușurință chiar și în apropierea așezărilor
urbane, în parcuri, livezi etc.

Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informație/ Atribut

Descriere
Fringilla coelebs - Cinteză
Cod Natura 2000: A359, Cod EUNIS: 1048.

1.

Specia

2.

Specie parţial migratoare, cuibăritoare; femelele şi păsările
tinere sosesc din migraţie la sfârşitul lunii martie început de
aprilie. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și
Informații specifice speciei
Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citează specia în lista
pieselor de la Muzeul Sătesc Orlea. Observat pe cursul Oltului
de Fântână și colab. (2012).

3.

Statutul de prezență
[temporal]

Rezident

4.

Statutul de prezență

Larg răspândită
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[spațial]
5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Comună

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Conform cerințelor de habitat ale speciei, aceasta poate utiliza
toată suprafața foretieră a zonei însă densitatea este diferită,
preferând pentru cuibărit zonele împădurite, iarna putând fi
întâlnităînsă și în regiuni mai deschise şi chiar câmpuri agricole.

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS
A., Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional
Cozia, Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului,
Şt. Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
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avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe
area, Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA,
Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna
from the Danube Meadow, between Olt River and Suhaia
Lake (south of România). Travaux du Muséum national
d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions
to the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea
din Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa,
vol.V, Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1152 (in Românian)
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 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
 MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole,
V., (eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România.
Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1260

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A359 - Fringilla coelebs

A.2. Tipul populației speciei în Populație permanentă (sedentară/rezidentă)
aria naturală protejată
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Este întâlnită preponderant în zonele împădurite de orice tip,
uneori chiar și în zonele de tufărișuri şi adesea chiar și în
apropierea sau în interiorul așezărilor urbane, în parcuri, livezi
etc

A.5. Mărimea populației speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în locul respectiv
pentru odihnă şi/sau hrănire:
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 Clasa 3: 500-1.000 indivizi
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)
 Clasa 3: 100-300 perechi
A.6. Calitatea datelor referitoare Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la populația speciei în
locul respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Ridicată

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice.

A.9. Alte detalii

Această specie este foarte larg răspândită, arealul ei întinzânduse în Europa, Africa de Nord și Asia de Sud-Vest, având mai
multe forme insulare distincte. Colonizând Insulele Canare, a dat
naștere la specii endemice. În Tenerife și Gran Canaria, cinteza
comună a colonizat de două ori, rezultând o nouă specie; în
restul Insulelor Canare există câte o singură specie pe fiecare
insulă. Specia a fost introdusă din Marea Britanie într-o serie de
teritorii (colonii) în secolele trecute. În Noua Zeelandă cinteza
este o specie comună. În Africa de Sud există, de asemenea, o
populație cuibăritoare foarte mică. În România este răspândită
din ţinuturile cele mai joase ale Dobrogei, în pădurile de sălcii
din Delta Dunării, urcând până în jnepenișurile din zona
montană. În România populația cuibăritoare este estimată a fi
cuprinsă între 4.000.000 şi 8.000.000 de perechi. Atât efectivele,
cât şi distribuția curentă a speciei sunt constante.

Fringilla montifringilla

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura 2000

A360

2.

Denumirea științifică

Fringilla montifringilla

3.

Denumirea populară

Cinteză de iarnă

4.

Descrierea speciei

Este o pasăre cu un penaj deosebit, un individ matur
prezentând o lungime a corpului de 14-16 cm, o greutate
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medie de 24 g și o anvergură a aripilor de 24-26 cm. În timpul
verii, masculul are capul negru, spatele negru-maroniu, aripile
și coada negre, pieptul pălind spre alb către abdomen și tartiță.
Iarna, penajul capului devine gri-maroniu. Femela prezintă cap
negru-maroniu și piept portocaliu palid. Hrană: Cinteza de
iarnă se hrănește cu semințe, fructe de arbuști și insecte.
Reproducere: Împerecherea începe în perioada mai-iunie.
Femela depune 4-7 ouă ce vor fi incubate timp de 11-12 zile
doar de către femelă. În tot acest timp, masculul este cel care o
hrănește. După eclozare, puii sunt îngrijiți de ambii părinți
timp de circa 2 săptămâni.
5.

Perioade critice

Mai – August

6.

Cerințe de habitat

Preferă pădurile de mesteacăn și de conifere în perioada de
împerechere și pădurile de foioase în timpul sezonului rece.

7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Fringilla montifringilla – Cinteză de iarnă
Cod Natura 2000: A360, Cod EUNIS: 1050.

2.

Informații specifice speciei

În România cinteza de iarnă este oaspete de iarnă foarte
frecvent, însă nu în acelaşi număr în fiecare an. Apare în
migraţie din luna octombrie-noiembrie în stoluriri de mii de
păsărele şi rămân până în luna martie. Foarte adesea, pe
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zăpezile mari, pot fi observate împreună cu presuri, sticleţi şi
alte păsărele în grădini, livezi, tufişurile de pe lângă drumuri,
la liziera pădurilor din zona de câmpie. Cinteza de iarnă se mai
numeşte şi „cinghiţă” sau „oiţă”. Oaspete regulat de iarnă, în
effective variate de la an la an (Munteanu, 2000); A fost
observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Orzață (2012). Observat pe cursul
Oltului de Fântână și colab. (2012).
3.

Statutul de prezență
[temporal]

iernare

4.

Statutul de prezență [spațial] Marginală

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Comună (iarna)

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

La nivelul ariei protejate specia apare în timpul sezonului rece
şi este întâlnită preponderant în zonele împădurite de orice tip,
uneori chiar și în zonele de tufărișuri şi adesea chiar și în
apropierea sau în interiorul așezărilor urbane, în parcuri, livezi
etc

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

Pagina 311

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

10. Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului,
Şt. Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the
limitrophe area, Analele Universităţii, s. Biologie,
Horticultură, TPPA, Ingineria mediului, vol. IX (XLV),
Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea
din Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable
du Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa,
vol.V, Bucureşti: 293-317.

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

Descriere

A.1. Specia

A360 - Fringilla montifringilla

A.2. Tipul populației speciei în
aria naturală protejată

Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Este întâlnită preponderant în zonele împădurite de orice tip,
uneori chiar și în zonele de tufărișuri şi adesea chiar și în
apropierea sau în interiorul așezărilor urbane, în parcuri, livezi
etc

A.5. Mărimea populației speciei Clasa 3: 1.000-1.500 indivizi
în locul respectiv
A.6. Calitatea datelor referitoare Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la populația speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Ridicată

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

-

Fulica atra
A. Date generale ale specie Fulica atra
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura
2000

A125

2.

Denumirea științifică Fulica atra
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3.

Denumirea populară Lișiță

4.

Descrierea speciei

Trăiește în zone cu ape mici, liniștite, lacuri, iazuri, canale de
irigații, baraje de acumulare, mlaștini și balastiere. Deseori poate fi
întâlnită, pe timp de iarnă, și în estuare. Masculul și femala au cap
negru, corp negru cu nunațe gri, cioc alb cu un mic scut facial alb.
Ochii sunt roșii, picioarele de culoare verde-gălbui, iar laba
piciorului este parțial palmată și de culoare gri. Lungimea corpului
este de 36-39 cm, anvergura de 65-75 cm, masa corporală medie de
800 g. Masculul și femela seamană foarte bine, deși femela este
putin mai mică. Se hrănește, preponderent, cu plante acvatice, dar nu
refuză nevertebratele, ouă de pasăre, amfibieni, pești sau mamifere
mici.

5.

Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a
puilor.

6.

Cerințe de habitat

Lişița poate fi găsită în zone cu ape mici, liniştite, lacuri, iazuri,
canale de irigații, baraje de acumulare, mlaştini şi balastiere. Deseori
poate fi întâlnită pe timp de iarnă şi în estuare. În timpul iernii se
adună în stoluri pe lacuri şi râuri mari, aceste adunări fiind paşnice
în comparație cu luptele teritoriale pe care le manifestă în timpul
sezonului de reproducere.

7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
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B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1.

Specia

Fulica atra - Lișiță
Cod Natura 2000: A125, Cod EUNIS: 1052, prezentă în anexele IIA
și IIIB ale Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice Lişiţa este una dintre cele mai frecvente specii acvatice de la noi, care
speciei
populează toate bălţile şi lacurile mai mari, sau chiar mai mici,
acoperite cu vegetaţie lacustră. Specie migratoare, ea rămâne să
ierneze în mii sau zeci de mii de exemplare în timpul iernilor mai
uşoare în zona lacurilor litorale, Delta Dunării, sau chiar lacuri din
interiorul ţării, ca cele din Câmpia Română. A fost observată în
Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea
de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia
(2001), Petrescu (2002),Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche
(2012) și Orzață (2002-2012). Aglomerari mari de lisite, peste 3.500
de indivizi, în timpul pasajului au fost observate pe Oltul inferior de
Tănăsescu (1998). Au mai fost vazute lisite pe cursul Oltului în
timpul verii de Munteanu și colab. (2004) și de Fântână și colab.
(2012). Orzață (2012) citeaza specia în lista pieselor de la Muzeul
Satesc Orlea, colectat din 1963 și 1966. Este citată cuibăritoare
cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu et al. (2002), în
„Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această specie
ca păsăre clocitoare. Lişița poate fi găsită în zone cu ape mici,
liniştite, lacuri, iazuri, canale de irigații, baraje de acumulare sau
mlaştini.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

4.

Statutul de prezență Larg răspândită
[spațial]

5.

Statutul de prezență Nativă
[management]

6.

Abundență

Comună

7.

Perioada de

Noiembrie 2017- Februarie 2019





odihnă şi hranire / pasaj
iernare
reproducere
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colectare a datelor
din teren
8.

Distribuția speciei
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10.

Alte informații
privind sursele de
informații

Specia utilizează zonele acvatice din sit, observându-se totuși o
concentrare în zona lacurilor de baraj, în special în perioada de iarnă,
şi de asemnea în zonele acoperită cu vegetație stuficolă în timpul
perioadei de cuibărit.

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la izvoare
la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS A.,
Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional Cozia,
Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt. Nat.,
Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi Comunic. Şt.
Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca Dunării
dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol XIX,
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Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna from the
Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake (south of
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca Dunării
(Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi statutul de
conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din Bucureşti –
rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
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 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în
România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia
A.2. Tipul populației
speciei în aria
naturală protejată

Descriere

A125 - Fulica atra




Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată

A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Specia utilizează zonele acvatice din sit, observându-se totuși o
concentrare în zona localităților Luptători și Tăriceni unde există o
zonă compactă acoperită cu vegetație stuficolă.

A.5. Mărimea populației Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în locul
protejată pentru reproducere):
respectiv
 Clasa 2: 50-100 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
odihnă şi/sau hrănire:
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 Clasa 5: 1.000-5.000 indivizi
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 4: 1.000-5.000 indivizi
A.6. Calitatea datelor
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7. Clasa densității
speciei

Medie

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Lişița este o specie larg răspândită, cuibărind în mare parte pe lângă
lacurile şi iazurile de apă dulce din Europa, Asia şi Africa. Recent
specia şi-a extins arealul în Australia şi Noua Zeelandă. În zonele cu
ierni blânde este o specie în mare parte sedentară, dar pe măsură ce
apele îngheață migrează spre sud. În România este răspândită pe tot
teritoriul țării, excepție făcând zonele muntoase.

Gallinago gallinago
A. Date generale ale speciei
Nr
Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod Specie-Natura
2000

A153

2. Denumirea științifică

Gallinago gallinago

3. Denumirea populară

Becaţină

4. Descrierea speciei

Specie frecvent întâlnită în timpul migraţiilro de toamnăşi
primâvară, preponderant în zonele umede. Perioada de clocit este
din martie sau aprilie până în iunie-iulie. Preferă terenurile joase,
mlăştionase, cuvegetaţie de tip Juncus sp. şi Carex sp. Cuibul este
reprezentat de o mică adâncitură în sol instalat la baza unei tufe mai
mari de ierburi, adesea fiind captuşit cu diverse graminee. Depune o
singură pontă pe an.

5. Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de
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cuibărit și creștere a puilor dar și în perioada de pasaj când sunt
întâlnite cele mai multe exemplare.
6. Cerințe de habitat

Habitatele preferate în timpul cuibăritului sunt reprezentate de
pajiști cu iarbă înaltă și sol moale, în special pășuni, fânețe, pajiști
umede, mlaștini ierboase și margini de lacuri. În afara perioadelor
de cuibărit specia se regăsește în apropierea habitatelor acvatice cu
apă dulce, preferând marginile lacurilor, pajiștile inundate,
orezăriile, lagunele și estuarele mlăștinoase, precum și habitatele
sărăturate (mlaștini sau pajiști).

7. Fotografii

-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1.

Specia

Gallinago gallinago – Becațină comună
Cod Natura 2000: A153, Cod EUNIS: 1057, prezentă în anexele IIA
și IIIB ale Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice
speciei

Specie de pasaj. Citată din lunca Dunării de Tălpeanu (1965),
Orzață (2012) şi Ridiche (2012). A fost observată pe cursul Oltului
în timpul pasajului de Munteanu și colab. (2004). Orzață (2012)
citează specia în lista pieselor de la Muzeul Sătesc Orlea, colectat
din 1959.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
odihnă şi/sau hrănire

5.

Statutul de prezență
[management]

Marginală

6.

Abundență

Nativă

7.

Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia
poate fi notată în principal în zona acvatică din aria naturală
protejată. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în
situl Natura 2000, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
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fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj.
9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna
of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
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Cod

Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate
în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A153 - Gallinago gallinago

A.2. Tipul populației
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
speciei în aria naturală odihnă şi/sau hrănire.
protejată
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia
poate fi notată în principal în zona acvatică din aria naturală
protejată. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în
situl Natura 2000, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6. Calitatea datelor
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7. Clasa densității
speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

-

Gallinula chloropus
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A. Date generale ale speciei
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura
2000

A123

2.

Denumirea științifică Gallinula chloropus

3.

Denumirea populară Găinușă de baltă

4.

Descrierea speciei

Penajul este negru-maroniu, cu tartita alba și o linie alba de-a lungul
corpului. Usor de recunoscut după ciocul rosu cu vârf galben și scut
facial rosu. Ochii sunt negri, iar picioarele și laba piciorului sunt de
culoare galben-verzuie. Masculul și femela seamana foarte bine.
Lungimea corpului este de 30-38 de centimetri, anvergura de 50-55
cm, iar masa corporala medie de 320 de grame. Se hrănește cu
vegetatie acvatica, nevertebrate, pesti mici și oua de pasăre. în
libertate, longevitatea medie este de trei ani.

5.

Perioade critice

Perioada de cuibărit și creșterea puilor ;
Revine în zona de cuibărit în luna februarie, de unde pleacă în luna
septembrie.
Amenințări :
- Pierderea şi alterarea habitatului.
- Poluarea şi gestionarea defectuoasă a apelor.
- Perturbarea antropogenă.

6.

Cerințe de habitat

Găinuşa de baltă poate fi întâlnită într-o varietate de zone cu ape
liniştite în care există vegetație abundentă. Preferă râurile, iazurile,
lacurile, canalele şi mlaştinile adiacente pădurilor sau care au
vegetație înaltă în apropiere. Evită în general locurile expuse, lacurile
oligotrofe sau saline, însă în timpul migrației poate fi observată şi pe
pajişti, chiar şi departe de apă.

Pagina 324

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

7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1.

Specia

Gallinula chloropus - Găinușă de baltă
Cod Natura 2000: A123, Cod EUNIS: 1059, prezentă în anexa
IIB a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
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speciei

confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și
Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu
și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2002-2012). A
fost observată pe cursul Oltului în timpul verii de Munteanu și
colab. (2004) și de Fântână și colab. (2012). Orzață (2012)
citează specia în lista pieselor de la Muzeul Sătesc Orlea, colectat
din 1963, 1976 și 1978. Este citată cuibăritoare sau posibil
cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu și colab.
(2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde
această specie ca păsăre posibil clocitoare. Specia preferă
habitatele acvatice cu apă stagnantă și vegetație emergentă și
submergentă, mai ales acolo unde zonele acoperite cu vegetație
emergentă alternează cu suprafețe deschise de luciu de apă.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire

5.

Statutul de prezență
[management]

Marginală

6.

Abundență

Nativă

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Rară

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele umede (chiar și în
zonele cu bălți temporare). Luând în considerare tipul de habitat
majoritar întâlnit în sit, prezența speciei are un caracter ocazional,
zona fiind utilizată în special pentru odihnă în perioadele de
pasaj. Este de asemena o specie cuibăritoare în număr nu foarte
mare de perechi.
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9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS
A., Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional
Cozia, Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe
area, Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA,
Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
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 PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna from
the Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake
(south of România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to
the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
 TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145154.
 MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1152 (in Românian)
 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
 MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1260
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Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

A.1. Specia

Descriere
A123 - Galinulla chloropus

A.2. Tipul populației speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în aria naturală
pentru odihnă şi/sau hrănire.
protejată
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zona acvatică din jurul
rezervației naturale. Luând în considerare tipul de habitat majoritar
întâlnit în rezervația naturală, prezența speciei are un caracter
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă în perioadele
de pasaj.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei Scăzută
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A.8. Confidențialitate

Informaţii publice.

A.9. Alte detalii

-

Gavia arctica

Nr
1
2
3
4

5
6

7

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere
Cod Specie-Natura 2000
A002
Denumirea ştiințifică
Gavia arctica
Denumirea populară
Cufundar polar
Descrierea speciei
Este o specie migratoare acvatică, cu prezență în România în
special în sezonul hiemal. Adulții au lungimea corpului
cuprinsă între 63-75 cm și o greutate de ce variază între
2.000-3.400 g. Deschiderea aripilor este cuprinsă între 100127 cm. Adulții au înfățișare similară, fără un dimorfism
sexual evident. Se hrănește cu pește, nevertebrate acvatice și
vegetație acvatică, scufundându-se până la adâncimi de 30 m
și o perioadă de timp de până la 2 minute.
Perioade critice
Perioada de prezență în aria naturală protejată (pasaj și iernat)
Cerinţe de habitat
Cuibărește în nordul Europei pe lacuri adânci, cu apă curată și
resurse piscicole bogate. Iernează pe lacuri și ape litorale, la
noi fiind observată și pe cursurile râurilor mari.
Fotografii

Foto: Ionuț Matei Dragomir
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Nr
1

2

3
4
5
6
7
8

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Gavia arctica – Cufundar polar
Cod Natura 2000: A002, Cod EUNIS: 1061, prezentă în
anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).
Informaţii specifice speciei
Specia preferă lacurile cu apă dulce, bogate în pește. În
perioadele de migrație și în sezonul hiemal, utilizează însă
o varietate mai mare de habitate acvatice, fiind întâlnită și
pe râuri sau în zonele de coasta mării, acolo unde apa are o
adâncime suficientă pentru prinderea prăzii prin
scufundare.
Statutul de prezenţă
 odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
 iernare
Statutul de prezenţă [spaţial] Larg răspândită
Statutul de prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Rară
Perioada de colectare a
Octombrie 2017-Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
[interpretare]
prezența acesteia poate fi notată în principal în zonele cu
apă mai adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria
naturală protejată, prezența speciei are un caracter
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj și în sezonul hiemal.
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9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de
România către Comisia Europeană la data de 31
martie
2014,
activitate
realizată
prin
proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în baza
art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin Programul
Operațional
Sectorial
”Mediu”
2007-2013,
implementat de Centrul Național de Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A.2

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată

A002 - Gavia arctica



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire;
Populație care doar iernează în aria naturală protejată.

Pagina 332

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

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai adâncă
de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în considerare tipul de
habitat majoritar întâlnit în aria naturală protejată, prezența
speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în special
pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj și în sezonul
hiemal.

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
Mărimea populaţiei
 Clasa 2: 50-100 indivizi
speciei în locul respectiv
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 1: 10-50 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia Bună-estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei în locul respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-
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Gavia stellata

Nr
1
2
3
4

5
6

7

Nr
1

2

3
4
5

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere
Cod Specie-Natura 2000 A001
Denumirea ştiințifică
Gavia stellata
Denumirea populară
Cufundar polar
Descrierea speciei
Specie acvatică, migratoare este cea mică și mai răspândită din
familia cufundarilor. Lungimea corpului variază între 55 și 67
cm, iar greutatea de aproximativ 1.400 kg. Anvergura aripilor
variază între 91 și 110 cm. Se hrănește în principal cu pește. Nu
există un dimorfism sexual evident. În zbor poate atinge viteze
de până la 80 km/h.
Perioade critice
Sezonul hiemal
Cerinţe de habitat
Cuibărește în nordul Europei pe lacuri adânci, cu apă curată și
resurse piscicole bogate. Iernează pe lacuri și ape litorale, la noi
fiind observată și pe cursurile râurilor mari.
Fotografii
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Gavia stellata – Cufundar mic
Cod Natura 2000: A001, Cod EUNIS: 1063, prezentă în
anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).
Informaţii specifice speciei Specia preferă lacurile cu apă dulce, bogate în pește. În
perioadele de migrație și în sezonul hiemal, utilizează însă o
varientate mai mare de habitate acvatice, fiind întâlnită și pe
râuri sau în zonele de coasta mării, acolo unde apa are o
adâncime suficientă pentru prinderea prăzii prin scufundare.
Statutul
de
prezenţă odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
Statutul
de
prezenţă Larg răspândită
[spaţial]
Statutul
e
prezenţă Nativă
[management]
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6
7
8

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

Rară
Octombrie 2017 – Martie 2019
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai
adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj și în sezonul hiemal.

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind 
sursele de informaţii


Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România
în baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin
Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013,
implementat de Centrul Național de Dezvoltare Durabilă
în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice
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Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A001 - Gavia stellata

A.2

Tipul populaţiei speciei
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în
aria
naturală
pentru odihnă şi/sau hrănire
protejată

A.3

Localizarea
[geometrie]

speciei

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai adâncă
de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în considerare tipul de
speciei
habitat majoritar întâlnit în aria naturală protejată, prezența
speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în special
pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj și posibil în
sezonul hiemal.

A.4

Localizarea
[descriere]

A.5

Mărimea
speciei
respectiv

A.6

Calitatea
datelor
referitoare la populaţia
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei
în
locul
respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

populaţiei
în
locul Clasa 0: 1-10 indivizi

Scăzută
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A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Haematopus ostralegus
A. Date generale ale speciei
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura
2000

A130

2.

Denumirea științifică Haematopus ostralegus

3.

Denumirea populară Scoicar

4.

Descrierea speciei

Este mai mare decât un porumbel (are o lungime de 43 cm). Corpul
este negru, cu alb pe abdomen, piept, aripi (o dungă lată) și deasupra
cozii. Ciocul proeminent și drept, irisul și picioarele sunt roșii. Iarna
apare o bandă albă peste gâtul negru, iar picioarele sunt roz pal.
Sexele se aseamănă între ele. Sosirea din cartierele de iernare are loc
în martie-aprilie, în perechi sau în grupuri mici de 3-5 exemplare.
Migrația se încheie până la mijlocul lunii mai. Este o specie
monogamă, perechea păstrându-se până la decesul unuia din parteneri.
Îşi face cuibul în pajişti umede sau în locuri cu iarbă pitică, pe plaje cu
nisip, pe prundiş sau scrădiş. Cuibul este format dintr-o gropiță în
nisip, sol sărăturat sau scrădiş, pe care o căptuşeşte cu câteva fire de
iarbă uscată, scoici şi resturi de alge. Perechile cuibăresc solitar,
cuiburile aflându-se la o distanță de 1-2 km unele față de altele. În
lunile martie-aprilie (populațiile aflate în sudul arealului de cuibărit)
sau în mai-iunie (populațiile nordice) femela depune o pontă formată
din 2-3 ouă (rar 4) de culoare galbenă, pătate cu brun. Clocitul
durează circa 26-27 de zile şi este asigurat de către ambele sexe. Puii
sunt nidifugi, urmându-şi părinții la câteva ore după eclozare, fiind
capabili de a prelua singuri hrana oferită de aceştia. Timp de 6
săptămâni adulții îşi țin puii aproape de cuib şi aduc hrana în
apropierea puilor, după care aceştia sunt capabili să zboare şi nu mai
stau noaptea în zona cuibului. Poate depune o pontă de înlocuire dacă
prima a fost distrusă de inundații sau prădători (pescăruşi, ciori etc.).
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5.

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.

6.

Cerințe de habitat

Scoicarul se poate întâlni pe terenurile sărăturate de la malul mării, pe
plaje cu nisip şi scrădiş, pe dune de nisip, faleze cu vegetație scundă şi
ocazional pe maluri stâncoase. În interiorul continentului apare de-a
lungul malul lacurilor şi al râurilor sau chiar pe pajişti şi culturi
agricole aflate la o oarecare distanță față de apă.

7.

Fotografii
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Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr Informație/ Atribut
Descriere
1.

Specia

Haematopus ostralegus - Scoicar
Cod Natura 2000: A130, Cod EUNIS: 1071, prezentă în anexa IIB a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice
speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ciochia (2001), Ridiche
(2012) și Orzață (2002-2012). Szabo și Munteanu (2004) semnalează
specia cuibăritoare pe cursul Oltului, peste 2-3 perechi și tot
Munteanu și Szabo (2001) semnalează scoicarul însoţit de pui la
confluenţa Oltului cu Dunărea. Este citată cuibăritoare de Munteanu și
colab. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”. Specia
utilizează malurile și prundurile nisipoase, respectiv zone cu adâncime
mică a apei. Caracteristicile de habitat existente la nivelul ariei
protejate conferă o favorabilitate ridicată pentru cuibăritul speciei, în
special în zona malurilor unde există depuneri de aluviuni nisipoase.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

4.

Statutul de prezență




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

Marginală
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[spațial]
5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Prezență certă

7.

Perioada de colectare Noiembrie 2017- Februarie 2019
a datelor din teren

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații
privind sursele de
informații

La nivelul ariei protejate specia este întâlnită în zona malurilor Oltului
şi ale Dunării unde există depuneri de aluviuni (în special nisip).
Această particularitate, împreună cu lipsa prezenței umane și a unui
deranj antropic scăzut, poate favoriza cuibăritul speciei.

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la izvoare
la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS A.,
Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional Cozia,
Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt. Nat.,
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Timişoara: 139-146.
ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol. XVIII, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca Dunării
dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol XIX,
Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria mediului,
vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului în
Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna from the
Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake (south of
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca Dunării
(Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi statutul de
conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din Bucureşti –
rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul păsărilor
în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz., Decembrie 1964,
Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
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Românian)
 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
 MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în
România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

Descriere

A.1. Specia

A130 - Haematopus ostralegus

A.2. Tipul populației
speciei în aria
naturală protejată

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
odihnă şi/sau hrănire.

A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia
[descriere]
poate fi notată în principal în zona malurilor Oltului şi Dunării, în
special acolo unde există depuneri aluvionare nisipoase. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în sit, prezența speciei a
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fost observată în special în zonele litorale, acestea fiind utilizată în
special pentru odihnă în perioadele de pasaj. Cuibăritul specie în zona
de varsare a Oltului este cert..
A.5. Mărimea populației Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
speciei în locul
odihnă şi/sau hrănire:
respectiv
 Clasa 1: 1-50 indivizi
Populaţie cuibăritoare: 3-5 perechi
A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv
A.7. Clasa densității
speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Scoicarul este larg răspândit, însă distribuția lui este inegală în mare
parte din Europa. Principala arie de cuibărire este în nord-vestul
Europei, aceasta reprezentând mai mult de jumătate din aria sa
mondială. Mai poate fi văzut în jurul Mediteranei şi în unele zone de
pe coasta de est a Asiei, precum şi de la Marea Caspică până în Asia
Centrală. În România populația cuibăritoare este mică, fiind estimată
la 50-150 de perechi cuibăritoare.

Haliaeetus albicilla
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/ Atribut
Descriere
1

Cod Specie-Natura 2000 A075

2

Denumirea științifică

Haliaeetus albicilla

3

Denumirea populară

Codalbul

5

Descrierea speciei

Descriere: Lungimea corpului este de 76-92 cm şi are o greutate de
4.100 g pentru mascul şi 5.500 g pentru femelă. Anvergura aripilor
este cuprinsă între 190-240 cm. Adulţii au înfăţişare similară, ciocul
galben, irisul galben, coada albă şi corpul maroniu. Ajung la penajul
caracteristic adultului în 5-6 ani. Tinerii au ciocul, irisul, coada şi
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corpul închise la culoare.
Hrana: Se hrăneşte în special cu peşte, păsări de apă, mamifere mici
şi uneori leşuri.
Reproducere: Este o specie monogamă care tinde să îşi păstreze
perechea toată viaţa. Pentru cuibărit foloseşte acelaşi teritoriu an
după an, utilizând alternativ 2-3 cuiburi. Cuibul este construit din
crengi aduse de mascul şi aranjate de către femelă. Acesta este
căptuşit în interior cu muşchi şi iarbă, uneori şi cu lână. Femela
depune de obicei 2 ouă la începutul lunii martie. Incubaţia durează
40-45 de zile şi este asigurată de ambii părinţi, însă femela stă mai
mult pe cuib. Masculul stă şi veghează în apropiere. În primele două
săptămâni după ce puii eclozează unul din adulţi rămâne la cuib,
după care vânează împreună. Puii devin zburători la 70-80 de zile de
la eclozare şi sunt independenţi de părinți la 95-100 de zile.
6

Perioade critice

Martie -noiembrie

7

Cerințe de habitat

Este o pasăre caracteristică zonelor deschise din regiunea coastelor
marine şi lacurilor cu apă dulce, în apropierea cărora se găsesc
arbori bătrâni sau insule stâncoase.

8

Fotografii

Fotografie din perioada de iarnă. ©Stanciu Cătălin-Răzvan

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere
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1.

Specia

Haliaeetus albicilla - Codalb
Cod Natura 2000: A075, Cod EUNIS: 1073, prezentă în anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații
speciei

specifice Prezentă în sit în perioada de cuibărit, pasaj și iernat.

3.

Statutul de
[temporal]

prezență

4.

Statutul
[spațial]

prezență Larg răspândită

5.

Statutul de prezență Nativă
[management]

6.

Abundență

7.

Perioada de colectare a Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren

8.

Distribuția
[interpretare]

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

de




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

Comună

speciei Specia poate fi găsită în zone deschise, cursurile de apă, zone
limitrofe Dunării și a râului Olt.

10. Alte informații privind 
sursele de informații


Alderton, D. (2008), Encyclopedia of European Birds,
Parragon Books, United Kingdom;
Beaman, M., Madge, S. (2010), The Handbook for Bird
Identification for Europe and the Western Palearctic, digital
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edition, Christopher Helm, London;
Papp, T., Fântânã, C. (2008), Ariile de Importanțã
Avifaunisticã din România, Tîrgu-Mureș;
Svensson, L., Mullarney, K. and Zetterström, D. (2009),
Collins Bird Guide, Harper Collins Publishers, London;
http://eunis.eea.europa.eu/species/1073
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet/whitetailed-eagle-haliaeetus-albicilla

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru

Descriere

A.1

Specia

A075 - Haliaeetus albicilla

A.2

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal pe malurile lacurilor,
heleșteielor, pe canale, în zone deschise, cursurile de apă, zone
limitrofe Dunării și a râului Olt.

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul

Clasa 1: 10-50 indivizi
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respectiv

A.6

Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii
speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Himantopus himantopus
A. Date generale ale specie
Nr
Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura
2000

A131

2.

Denumirea științifică

Himantopus himantopus

3.

Denumirea populară

Piciorong

4.

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 33 – 36 cm și o greutate medie de 180
g. Anvergura aripilor este de circa 75 cm. Proportional cu talia,
este specia cu cele mai lungi picioare dintre păsările prezente la
noi. Adulții au înfățișare similară, masculul având mai mult negru
pe cap. Este o pasăre eleganta, cu picioarele lungi și rosii, iar
penanjul este alb cu negru. Se hrănește cu insecte, moluste,
crustacei, paianjeni, pesti mici și seminte. Femela depune în mod
obişnuit 3-4 ouă în luna mai şi începutul lunii iunie, având
dimensiunea de 43,3 x 29,4 mm. Deseori se pot observa pontele de
la două femele în acelaşi cuib. Incubaţia durează 25-26 de zile şi
este asigurată de ambii parteneri. La scurt timp după eclozare puii
părăsesc cuibul, însă continuă să fie intens hrăniţi de părinţi. Ei
devin zburători la 28-32 de zile.

5.

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.

6.

Cerințe de habitat

Piciorongul este o specie caracteristică zonelor cu ape puţin adânci,
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apelor interioare şi coastelor marine. Colonii mici pot fi găsite, de
asemenea, în jurul marilor complexe de zone umede din țară.
Populațiile nordice migrează pe distanțe lungi, plecând în cartierele
de iernare încă din luna august; revin la locurile de cuibărit în
lunile martie–aprilie.
7.

Fotografii

F
oto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Specia

Himantopus himantopus – Piciorong
Cod Natura 2000: A131, Cod EUNIS: 1076, prezentă în anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice
speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche
(2012) și Orzață (2002-2012). Este citată cuibăritoare de Munteanu
și colab. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”.
Utilizează cu precădere zonele umede (chiar și bălțile temporare),
acolo unde adâncimea apei este mică. Preferă regiunile deschise
precum lacurile, bălțile sau zonele inundate din regiunile de
câmpie.

3.

Statutul de prezență



odihnă şi hranire / pasaj
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[temporal]



reproducere

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Rară

7.

Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

Prezența speciei poate fi notată în principal în zonele umede (chiar
și bălțile temporare) de pe teritoriul sitului. Luând în considerare
tipul de habitat majoritar întâlnit în sit, prezența speciei are un
caracter ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă în
perioadele de pasaj.
La nivelul sitului specia este întâlnită în zona malurilor Oltului şi
ale Dunării unde există depuneri de aluviuni (în special nisip).
Această particularitate, împreună cu lipsa prezenței umane și a unui
deranj antropic scăzut, poate favoriza cuibăritul speciei.

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
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 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna
of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area,
Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA,
Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to
the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
 TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.
 MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
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Românian)
 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
 MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate
în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A131 - Himantopus himantopus

A.2. Tipul populației speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în aria naturală
pentru odihnă şi/sau hrănire.
protejată
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zona acvatică din jurul
rezervației naturale sau în zonele inundate temporar. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația naturală,
prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în
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special pentru odihnă în perioadele de pasaj.
A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 1: 1-50 indivizi
Populaţie cuibăritoare: 3-5 perechi

A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei Scăzută
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Este o specie prezentă pe cea mai mare parte a continentului
european, cu excepţia zonelor nordice. Aria de răspândire se
extinde şi în Asia şi chiar în Statele Unite ale Americii. Iernează în
Africa. În România este distribuit de-a lungul Dunării, al
complexului lagunar şi în Delta Dunării, găsindu-se sporadic şi în
interiorul țării, acolo unde există zone umede cu o suprafață mai
mare. În România populaţia estimată este de 900-2.000 de perechi.
Între 1.500 şi 6.000 de exemplare pot fi observate pe teritoriul țării
în timpul pasajelor.

Lanius excubitor

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod Specie-Natura 2000 A340
2. Denumirea științifică

Lanius excubitor

3. Denumirea populară

Sfrâncioc mare

4. Descrierea speciei

Este cenușiu-deschis pe cap și pe spinare, alb pe obraji și pe partea
ventrală. Între creștetul cenușiu și obrazul alb se observă o dungă
peste ochi, neagră groasă, mărginită sus de o sprânceană albă.
Coada, destul de lungă și neagră, este mărginită cu alb. Aripile
rotunde sunt de asemenea negre, cu o oglindă alară albă destul de
întinsă și foarte vizibilă în timpul zborului. Sexele nu se pot distinge
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după penaj. Se hrănește cu rozătoare, păsări de talie mai mică,
insecte mari, șopârle. Depune frecvent două ponte în anii cu hrană
suficientă, cu câte 4-7 ouă. Primele ouă sunt depuse chiar foarte
devreme, pe la începutul lunii martie. Dimensiunea unui ou este de
26 mm x 19,5 mm, iar culoarea este alb-cenușie sau alb-albăstruie,
cu pete gălbui până la brun-roșcate sau purpurii. Perechea este
foarte teritorială. Specia este monogamă, însă legătura dintre
parteneri este slabă pe perioada iernilor, astfel încât în următorul
sezon de cuibărit fiecare dintre ei poate alege alt partener.
5. Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.

6. Cerințe de habitat

În sudul Europei cuibărește în regiuni aride, deschise, iar în nord pe
lângă mlaștini și luminișuri, în pădurile de conifere și de mesteacăn.
Preferă în general locurile deschise, cum ar fi pășunile și fâneţele
presărate cu arbuști și tufe, în care sunt neapărat prezente puncte
mai înalte de observaţie.
Îl găsim stând în vârful unui copac dacă se afla într-o zonă
împădurită, uneori pe o prăjină, gard, stâlp de curent sau pe o piatră
mai înaltă. Obișnuiește să stea pe copacii mai înalţi, spre deosebire
de rudele sale apropiate.

7. Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
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Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1. Specia

Lanius excubitor – Sfrâncioc mare
Cod Natura 2000: A340, Cod EUNIS: 1099.

2. Informații specifice
speciei

Oaspete de iarnă. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965),
Ridiche (2012) și Orzață (2002-2012). Orzață (2012) citează specia
în lista pieselor de la Muzeul Sătesc Orlea, colectat din 1966. Specia
utilizează în principal zone deschise precum terenuri arabile sau
pășuni, în general urmărind prada de la înălțime unde stă pe fire
electrice/telefonice sau crengi. La nivelul ariei protejate, prezența
speciei este notată în timpul sezonului hiemal, dar fără a remarca o
constanță a prezenței, aceasta putând fi catalogată mai mult în scopul
odihnei sau a procurării de hrană în timpul perioadelor de pasaj.

3. Statutul de prezență
[temporal]

iernare

4. Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5. Statutul de prezență
[management]

Nativă

6. Abundență

Rară

7. Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren
8. Distribuția speciei
[interpretare]

La nivelul ariei protejate specia apare ocazional, utilizând situl
pentru hrană și odihnă în perioadele de iarnă.
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9. Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
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statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

Descriere

A.1. Specia

A340 - Lanius excubitor

A.2. Tipul populației
speciei în aria
naturală protejată

Populație care doar iernează în aria naturală protejată;

A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia
poate fi notată în principal în zona forestieră de pe teritoriul sitului.
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în sit, prezența
speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în special pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj şi de iernare.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Clasa 1: 50-80 indivizi
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A.6. Calitatea datelor
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7. Clasa densității
speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Arealul de distribuţie al sfrânciocului mare este foarte vast. Practic îl
întâlnim în toată Europa, la nord de ecuator în Africa, în Asia – din
Siberia până în China și în America de Nord – din California și New
Jersey până în Alaska. Populația cuibăritoare din România este
estimată între 15.000 și 50.000 de perechi.

Larus cachinnans
A. Date generale ale speciei
Nr
Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura
2000

A459

2.

Denumirea științifică

Larus cachinnans

3.

Denumirea populară

Pescăruș pontic

4.

Descrierea speciei

Consumă pești, moluște, crustacee, insecte, reptile, mamifere mici,
deșeuri, chiar și ouă sau pui de pasăre.
Femela este cea care alege masculul, ea se apropie de acesta, iar el la
rândul lui începe să atace și să alunge alți masculi din preajmă,
înainte de a se alătura femelei preferate. De asemenea, în ritualul de
împerechere femela îi cere mâncare masculului, care o regurgitează
direct în ciocul acesteia. După formarea perechii este ales locul de
cuibărit și cuibul este construit de ambele păsări. Masculul își apară
zona de cuibărit de alți intruși care îndrăznesc să se apropie, face
mișcări agresive cu ciocul în jos în sol și smulge rapid numeroase
fire de iarbă. Luptele dintre masculi se rezuma însă doar la aceste
mișcări de smulgere a firelor de iarbă. Cuibărește în colonii
monospecifice de peste 8.000 de perechi, sau în grupuri mici care se
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intercalează în colonii mixte și întinse.
5.

Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit
și creștere a puilor.

6.

Cerințe de habitat

Cuibărește în zona lacurilor împrejurate de stufărișuri întinse din
regiunile de stepă și semideșert, pe lacuri de acumulare, râuri și pe
insulele râurilor cu vegetație scurtă cu iarbă și tufișuri. Formează
colonii atât pe stăncile de-a lungul coastelor, cât și pe insulele și
secțiunile de litoral pietroase, nisipoase, pe limbi de pământ, dune de
nisip și mlaștini salmastre de-a lungul coastelor. În afara sezonului
de cuibărit apare mai des zonele de coastă, dar își procură hrana și
de pe zonele agricole și de-a lungul râurilor mari.
Specia poate fi observată frecvent pe depozitele de gunoi mari.

7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1.

Specia

Larus cachinnans – Pescăruș pontic
Cod Natura 2000: A459, Cod EUNIS: 1106, prezentă în anexa IIB
a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice
speciei

A fost observat în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Petrescu (2002), Petrescu
Pagina 358

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

și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2002-2012). A fost
observat pe cursul Oltului în timpul pasajului de Munteanu și
colab. (2004), peste 200 exemplare. Tot pe cursul Oltului a fost
semnalat de Fântână și colab. (2012) și de Tănăsescu (1998), pe
Oltul, inferior unde a numărat aglomerări de peste 2.000 de indivizi
în timpul iernii. Orzață (2012) citează specia în lista pieselor de la
Muzeul Sătesc Orlea, colectat din 1962. Munteanu și colab. (2002),
în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre posibil clocitoare. Utilizează toată suprafața sitului
pentru hrană, iar pentru reproducere poate folosi insulele din sit.
3.

Statutul de prezență
[temporal]

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Prezență certă

7.

Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren

8.

Distribuția speciei
[interpretare]





odihnă şi hranire / pasaj
iernare
reproducere

Este întâlnită pe toată suprafața sitului, putând cuibări cuibărind pe
insulele din sit.
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9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS A.,
Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional Cozia,
Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna
of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area,
Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA,
Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna from
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the Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake
(south of România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to
the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
A.1. Specia
A.2. Tipul populației speciei
în aria naturală
protejată

Descriere

A459 - Larus cachinnans




Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Este întâlnită pe toată suprafața sitului, putând cuibări cuibărind
pe insulele din sit.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere):
 Clasa 1: 10-50 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 100-500 indivizi
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 3: 100-500 indivizi

A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei Scăzută
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Pescărușul pontic este o specie palearctică cu populații
cuibăritoare în Europa de Est, nord-vestul Africi și din Orientul
Mijlociu până în Asia Centrală. Există posibilitatea ca populațiile
de-a lungul Mării Negre până la coasta Mării Caspice să fie
sedentare. Populațiile migratoare iernează în regiunile nordice din
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Franța și Germania, Europa Centrală, Peninsula Balcanică și prin
regiunea coastei Orientului Mijlociu ajungând până în India. În
România cuibărește în regiunea Dobrogei și în Delta Dunării.
Larus canus
A. Date generale ale speciei
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod Specie-Natura 2000 A182
2. Denumirea științifică

Larus canus

3. Denumirea populară

Pescăruș sur

4. Descrierea speciei

Pescarusul sur (inaltime 43 cm) este întâlnit în sezonul rece mai
ales în Delta Dunării și pe litoral, venind din ținuturile de cuibărit
din nordul continentului. Spatele îl are argintiu, iar vârful aripilor
negre; restul corpului alb.

5. Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor. În România apare numai în timpul iernii pe litoral, în
Dobrogea și de-a lungul Dunării.

6. Cerințe de habitat

Cuibărește în zone de stepă și de climă temperată până în teritoriile
boreale și subarctice. De semenea, se găsește din interiorul
continentului până pe coaste și insule, evitând părțile înghețate sau
de deșert. Spre deosebire de alte specii de pescăruși este adaptat
atât la zonele expuse de coastă, cât și la teritorii din interiorul
continentului, situate în apropiere sau departe de habitate acvatice.
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7. Fotografii

Foto: Viorel Dumitru Gavril
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1. Specia

Larus canus – Pescăruș sur
Cod Natura 2000: A182, Cod EUNIS: 1107, prezentă în anexa IIB
a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2. Informații specifice
speciei

Specie de pasaj care apare numai iarna. A fost observată în Lunca
Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Semnalat pe
cursul Oltului inferior de Tănăsescu (1998) în timpul iernii, peste
40 de exemplare. Se găsește din interiorul continentului până pe
coaste și insule, evitând părțile înghețate sau de deșert. Spre
deosebire de alte specii de pescăruși este adaptat atât la zonele
expuse de coastă, cât și la teritorii din interiorul continentului,
situate în apropiere sau departe de habitate acvatice, considerente
care stau și la baza prezenței speciei în zona ariei naturale protejate.

3. Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4. Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5. Statutul de prezență

Nativă
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[management]
6. Abundență

Prezență certă

7. Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren
8. Distribuția speciei
[interpretare]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zona acvatică din lungul
Oltului şi a Dunării. Luând în considerare tipul de habitat majoritar
întâlnit în rezervația naturală, prezența speciei are un caracter
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă în perioadele
de pasaj.

9. Distribuția speciei [harta
distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna
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Cod

of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to
the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A182 - Larus canus

A.2. Tipul populației speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în aria naturală
pentru odihnă şi/sau hrănire.
protejată
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zona acvatică din lungul
Oltului şi a Dunării. Luând în considerare tipul de habitat majoritar
întâlnit în rezervația naturală, prezența speciei are un caracter
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă în perioadele
de pasaj.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei Scăzută
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Pescărușul sur este o specie larg răspândită, care cuibărește în
partea de nord a Eurasiei și în partea nord-vestică a Americii de
Nord. Majoritatea populațiilor din zona Mării Baltice și a Oceanului
Arctic, cu excepția celor din Islanda și câteva de pe coastele din
Canada, migrează spre sud. Astfel teritoriul se extinde de la coastele
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pacifice ale Americii de Nord până la Baja California (Mexic), de la
coasta pacifică din Asia până în Vietnam, la coastele atlantice ale
Franței și Portugaliei, coastele sudice și estice ale Mediteranei,
coasta întreagă a Mării Negre și a golfului Persic și coasta sudică a
Mării Caspice. În România apare numai în timpul iernii pe litoral,
în Dobrogea și de-a lungul Dunării. În pasaj 15.000-30.000 de
indivizi.
Larus minutus

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod Specie-Natura 2000

A177

2. Denumirea științifică

Larus minutus

3. Denumirea populară

Pescăruș mic

4. Descrierea speciei

Este cel mai mic dintre pescăruşi. Lungimea corpului este de
25-30 cm și o greutate de 88-162 g. Anvergura aripilor este de
circa 70-78 cm. Adulţii au înfățişare similara. Penajul capului
este negru, aripile sunt late și rotunjite, iar partea de sub aripi
este închisa la culoare. Picioarele sunt de un roşu aprins, iar
ciocul este închis, negru-roşiatic. Gatul și spatele sunt albe. Se
hrănește cu insecte, inclusiv libelule, viermi și peștișori.
Manifesta preferința pentru larvele de clironomie. Longevitatea
cunoscuta este de 10 ani și 11 luni.

5. Perioade critice

Perioada de cuibărit – ouăle și puii pot fi expuși prădătorilor;
perturbarea antropogenă a coloniilor de cuibărit

6. Cerințe de habitat

Preferă pentru cuibărit mlaștinile și bălțile cu apa puțin adâncă.
În afara perioadei de reproducere, specia este întâlnită pe mare,
aproape de țărm dar și în lagune și lacuri litorale, iernând în
zonele de coastă cu plaje nisipoase și mâloase.
Dieta este formată din diferite larve și insecte acvatice,
preferând în mod deosebit larvele de chironomide. De
asemenea, se hrănesc și cu alte viețuitoare mici acvatice. Se
hrănește adeseori împreună cu alte specii de pescăruși. Își
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prinde hrana în zbor în cazul insectelor, dar și plonjează după
pradă scufundându-se sau înoată în timp ce caută hrana.
7. Fotografii

-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1. Specia

Larus minutus – Pescăruș mic
Cod Natura 2000: A177, Cod EUNIS: 1114, prezentă în anexa
I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2. Informații specifice speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ciochia
(2001), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață
(2002-2012). A fost observat pe cursul Oltului în timpul
pasajului în număr mic de 2-10 exemplare de Munteanu și
colab. (2004).

3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4. Statutul de prezență [spațial] izolată
5.

Statutul de prezență
[management]

6. Abundență

nativă
rară

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

observat pe cursul Oltului în timpul pasajului în număr mic de
exemplare
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9.

10.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului,
Şt. Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe
area, Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură,
TPPA, Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions
to the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
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interes comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea
din Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable
du Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa,
vol.V, Bucureşti: 293-317.
 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică
din România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A177 - Larus minutus

A.2. Tipul populației speciei în Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire.
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de
pasaj când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de
mal cu adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar.

A.5. Mărimea populației
Clasa 2: 50-100 indivizi
speciei în locul respectiv
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A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice.

A.9. Alte detalii

-

Larus ridibundus

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/
Atribut

Descriere

1. Cod SpecieNatura 2000

A179

2. Denumirea
științifică

Larus ridibundus

3. Denumirea
populară

Pescăruș râzător

4. Descrierea
speciei

În general, poate fi găsit lângă ape calme, mici, cuibărește lângă mlaștini,
iazuri, lacuri și zone uscate din apropierea apelor. Iarna poate fi găsit într-o
varietate de habitate, inclusiv în apropiere de ferme, parcuri și locuri de
joacă. Este un pescaruș mic, lungimea corpului de 35-39 cm, cu o glugă
ciocolatie vara, pe care o pierde în timpul iernii. Părțile superioare sunt gri,
cele inferioare sunt albe, cioc și picioare roșii. Anvergura aripilor este de
86-99 de centimetri, iar masa corporală atinge, în medie, 200-400 de
grame. Este un oportunist cand vine vorba despre hrană, de la insecte la
viermi, pești, hoituri și gunoaie menajere.

5. Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o atenție
sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și creștere a
puilor.

6. Cerințe de habitat Specia cuibărește în principal în interiorul continentului și preferă zonele
umede superficiale, inundate temporar, cu vegetație înaltă. Alcătuiește
colonii pe malul lacurilor, lagunelor, râurilor lent curgătoare, în delte,
estuare și mlaștini cu movile, dar pot cuibări în zonele ridicate ale
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mlaștinilor sărate, pe dune și insule în apropierea coastelor. Mai folosește
și habitate artificiale, precum bălți, canalizări, balastiere, canale și zone
inundate și poate cuibări și în mlaștini desecate, pe dune de nisip, în zone
litorale și pe insule stâncoase. În timpul iernii apare mai ales în habitate
din zona coastei, având o preferință față de estuare cu maluri nisipoase
sau nămoloase și în general evită zonele de coastă stâncoase sau expuse. În
această perioadă poate să apară în interiorul continentului vizitând terenuri
arabile, pășuni umede, parcuri, stații de epurare, rezervoare de apă și
înnoptează pe malurile nisipoase și cu pietriș ale lacurilor.Specia poate fi
observată frecvent pe depozitele de gunoi mari.
7. Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Specia

Larus ridibundus – Pescăruș râzător
Cod Natura 2000: A179, Cod EUNIS: 1115, prezentă în anexa IIB a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice Pescărușul râzător este specie sporadică vara și numeroasa în pasaj și
speciei
în timpul iernii. A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ciochia (2001),
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Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și
Orzață (2002-2012). Specie numeroasă și obișnuită în timpul iernii și a
pasajelor de primăvară. A fost observat pe cursul Oltului în timpul
pasajului, dar și vara, de Munteanu și colab. (2004) în aglomerări de
peste 2.000 exemplare și de Fântână și colab. (2012). Pescarusul
râzător a fost observat pe Oltul inferior de Tănăsescu (1998) care
semnalat aglomerări de sute de exemplare în timpul iernii. Este citată
cuibăritoare sau posibil cuibăritoare de Munteanu și colab. (2002), în
„Atlasul păsărilor clocitoare din România”. Orzață (2012) citează
specia în lista pieselor de la Muzeul Sătesc Orlea, colectat din 1962 și
1964. Specia larg răspândită la nivelul ariei naturale protejate, fiind
întâlnită pe tot cuprinsul sitului.
3.

Statutul de prezență
[temporal]

4.

Statutul de prezență Larg răspândită
[spațial]

5.

Statutul de prezență Nativă
[management]

6.

Abundență

Comună

7.

Perioada de
colectare a datelor
din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Este întâlnită în zonele acvatice, în special în regiunile deschise unde
se hrănește.





odihnă şi hranire / pasaj
iernare
reproducere
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9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații
privind sursele de
informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la izvoare
la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS A.,
Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional Cozia,
Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt. Nat.,
Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca Dunării
dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol XIX,
Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria mediului,
vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului în
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Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna from the
Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake (south of
România).
Travaux
du
Muséum national
d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca Dunării
(Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi statutul de
conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din Bucureşti –
rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul păsărilor
în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz., Decembrie 1964,
Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în
România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

A.1. Specia

Descriere
A179 - Larus ridibundus
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A.2. Tipul populației
speciei în aria
naturală protejată





Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată

A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Este întâlnită în zonele acvatice, în special în regiunile deschise unde
se hrănește.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere):
 Clasa 2: 100-500 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 5: 1.000-5.000 indivizi
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 4: 500-1.000 indivizi

A.6. Calitatea datelor
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7. Clasa densității

Medie
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speciei
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Pescărușul râzător cuibărește în America de Nord și în majoritatea
Europei și a Asiei în afară de părțile nordice ale fiecărui continent
(partea de nord a Scandinaviei și Rusiei) de Asia de Sud. Câteva
populații din America de Nord și din părțile moderate ale Europei
sunt rezidente, iar restul populațiilor iernează pe coastele de sud
ale Eurasiei și coastele centrale și de nord ale Africii. În România
există populații rezidente de-a lungul Dunării, în Deltă, în Dobrogea,
în zonele de câmpie din Moldova, în Depresiunea Transilvaniei și în
zonele de câmpie în partea de vest a țării.

Limosa limosa
A. Date generale ale specie Limosa limosa
Nr
Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod Specie-Natura
2000

A156

2. Denumirea științifică

Limosa limosa

3. Denumirea populară

Sitar de mal

4. Descrierea speciei

Se întoarce din cartierele de iernare în perioada februarie–aprilie, la
aceleași locuri de cuibărit, fiind cunoscută ca o specie care are o
afinitate crescută asupra acestor locuri. Cuibărește în colonii mici.
Mai multe cuiburi sunt construite de masculi pentru a cucerii
femela, fiecare cuib fiind apărat până când se formează perechea și
se stabilește la unul dintre acestea. Perimetrul cuibului este apărat pe
o rază de 35-50 m.

5. Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de
cuibărit și creștere a puilor dar și în perioada de pasaj când sunt
întâlnite cele mai multe exemplare.

6. Cerințe de habitat

Habitatele preferate în timpul cuibăritului sunt reprezentate de
pajiști cu iarbă înaltă și sol moale, în special pășuni, fânețe, pajiști
umede, mlaștini ierboase și margini de lacuri. În afara perioadelor
Pagina 378

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

de cuibărit specia se regăsește în apropierea habitatelor acvatice cu
apă dulce, preferând marginile lacurilor, pajiștile inundate,
orezăriile, lagunele și estuarele mlăștinoase, precum și habitatele
sărăturate (mlaștini sau pajiști).
7. Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1.

Specia

Limosa limosa – Sitar de mal
Cod Natura 2000: A156, Cod EUNIS: 1119, prezentă în anexa IIB a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice
speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ciochia (2001), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2002-2012). Pe cursul
Oltului în timpul pasajului a fost semnalată de Munteanu și colab.
(2004), și la confluența Oltului cu Dunărea de Munteanu și Szabo
(2001). Orzață (2012) citează specia în lista pieselor de la Muzeul
Sătesc Orlea, colectat din 1959.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
odihnă şi/sau hrănire
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5.

Statutul de prezență
[management]

Marginală

6.

Abundență

Nativă

7.

Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia
poate fi notată în principal în zona acvatică din aria naturală
protejată. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în
situl Natura 2000, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj.

 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
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XIX, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna
of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate
în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

A.1. Specia

Descriere
A156 - Limosa limosa

A.2. Tipul populației
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
speciei în aria naturală odihnă şi/sau hrănire.
protejată
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia
poate fi notată în principal în zona acvatică din aria naturală
protejată. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în
situl Natura 2000, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6. Calitatea datelor
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7. Clasa densității
speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Sitarul de mal are un areal mare, dar este răspândit insular. În
Europa zona cuibăritoare este reprezentată în mare parte de estul și
nord-vestul continentului, întinzându-se din Islanda până în Rusia
estică, Mongolia și China. Este o specie migratoare, care iernează în
sudul Europei și al Asiei, în zonele de coastă și în centrul Africii și
Pagina 382

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

în Australia. Populaţia naţională: Reproducere: 40- 80 perechi;
Pasaj: 2000-10.000.
Locustella luscinioides
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/ Atribut Descriere
1

Cod Specie-Natura
2000

A292

2

Denumirea
ştiințifică

Locustella luscinioides

3 Denumirea populară Grelușel de stuf

4 Descrierea speciei

Vânează insecte mici de 2-4 mm, ca efemeroptere, libelule, lăcuste mici,
lepidoptere, diptere și coleoptere, pe care le prinde în apropierea apei,
agăţându-se de tulpinile de stuf. Câteodată consumă și păianjeni
(Araneae) și melci.
Perioada de cuibărit începe din mijlocul lunii mai și durează până la
începutul lunii iulie, specia având adeseori două ponte într-un sezon de
reproducere (prima la mijlocul lui mai și a doua în iulie). Este
monogamă, singuratică și teritorială. Masculul își marchează teritoriul
prin cântece executate de pe vegetația înaltă. Cuibul este construit din
fire de iarbă, stuf, papură sau rogoz uscat și este amplasat lângă apă, în
partea jos a tulpinilor de stuf. Interiorul cuibului este căptușit cu frunze
și fire fine de iarbă. Ponta este formată din 3-6 ouă și este clocită de
către femelă timp de 10-12 zile. Ouăle au o dimensiune de 19,5 x 14,5
mm, având un fundal gri-alburiu și fiind complet acoperite de puncte sau
pete gri, maro sau violet. După eclozare puii sunt hrăniţi la început
numai de către femelă, apoi de către ambii părinți. Ei devin zburători și
părăsesc cuibul după 11-15 zile.

5 Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o atenție
sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de cuibărit și creștere
a puilor.

6 Cerinţe de habitat

Cuibărește în stufărișuri, pe pajiști mlăștinoase cu papură, în rogoz,
sălcii, anini și pe malurile lacurilor, de obicei în zone de câmpie, până la
înălţimea de 360 m în Europa, dar ajunge și la 1.200 m în Kazahstan.
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Longevitatea maximă atinsă în libertate este de 7 ani și 5 luni. Ajunge la
maturitatea sexuală la vârsta de un an.

7 Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/
Descriere
Atribut
Locustella luscinoides - Grelușel de stuf
Cod Natura 2000: A292, Cod EUNIS: 1121.

1

Specia

2

Informaţii
Cuibărește în stufărișuri, pe pajiști mlăștinoase cu papură, în rogoz,
specifice speciei sălcii, anini și pe malurile lacurilor, de obicei în zone de câmpie.

3

Statutul de
prezenţă
[temporal]

4

Statutul de
Marginală
prezenţă [spaţial]

5

Statutul e
prezenţă
[management]

Nativă

6

Abundenţă

Prezență certă

7

Perioada de
colectare a
datelor din teren

Aprilie - septembrie 2018

reproducere
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8

Distribuţia
speciei
[interpretare]

9

Distribuția
speciei [harta
distribuției]

La nivelul ariei naturale protejate specia este întâlnită în zonele
acvatice, mai ales acolo unde există suprafețe acoperite cu vegetație
stuficolă.




10

Cod
A.1
A.2

Alte informaţii
privind sursele
de informaţii

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Biodiversitate
(2015): Atlas al speciilor de păsări de interes comunitar din
România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România către
Comisia Europeană la data de 31 martie 2014, activitate realizată
prin proiectul „Sistemul național de gestiune și monitorizare a
speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva
Păsări” finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”
2007-2013, implementat de Centrul Național de Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere
Specia
A292 - Locustella luscinoides
Tipul populaţiei
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere)
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naturală protejată
A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

A.6

A.7

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zona acvatică din aria
naturală protejată. Luând în considerare tipul de habitat majoritar
întâlnit în situl Natura 2000, prezența speciei are un caracter
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj, și rar pentru cuibărit.
Mărimea populaţiei Clasa 1: 10-50 perechi
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv
Scăzută

A.8

Clasa densităţii
speciei
Confidenţialitate

A.9

Alte detalii

-

Informaţii publice
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Luscinia megarhynchos
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod Specie-Natura 2000 A271
2. Denumirea științifică

Luscinia megarhynchos

3. Denumirea populară

Privighetoare roșcată

4. Descrierea speciei

Destul de mare, coada relativ lungă. În toate tipurile de penaj partea
dorsală are coloritul uniform cafeniu, coadă maro – roșcată, partea
ventrală fiind alb – crem, cu o bandă ștearsă maronie pe piept.

5. Perioade critice

Mai - Iunie

6. Cerințe de habitat

Privighetoarea roșcată trăiește în păduri cu strat bogat de subarboret,
în parcuri, lunci și tufărișuri, adesea în apropierea zonelor umede,
dar și în zone mai aride cu tufișuri dese. Foarte frecvent poate fi
întâlnită în habitate antropizate, precum livezi, grădini și parcuri din
localități.

7. Fotografii

-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1. Specia

Luscinia megarhynchos – Privighetoare roșcată
Cod Natura 2000: A271, Cod EUNIS: 1128.

2. Informații specifice speciei

Oaspete de vară, pasăre de pasaj a fost observată în Lunca
Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia
(2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Este
citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu și
colab. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”,
cuprinde această specie ca păsăre posibil clocitoare.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

Reproducere

4. Statutul de prezență [spațial] Larg răspândită
5. Statutul de prezență

Nativă
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[management]
6. Abundență
7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Distribuția speciei
8.
[interpretare]

9.

10.

Comună
Noiembrie 2017- Februarie 2019
În cursul deplasărilor efectuate în perioada de monitorizare,
specia a fost observată izolat, în zonele împădurite din zona de
vărsare a Oltului în Dunăre.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS
A., Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional
Cozia, Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului,
Şt. Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
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Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe
area, Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură,
TPPA, Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea
din Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable
du Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa,
vol.V, Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1152 (in Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică
din România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole,
V., (eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România.
Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1260.
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Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A271 - Luscinia megarhynchos

A.2. Tipul populației speciei în Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
aria naturală protejată
protejată pentru reproducere)
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Descrierea localizării grupului de indivizi prin indicarea unor
toponime.

A.5. Mărimea populației speciei Clasa 4: 500-1.000 indivizi
în locul respectiv
A.6. Calitatea datelor referitoare Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la populația speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Medie

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Privighetoarea roșcată este o specie cu o vastă arie de
răspândire în palearcticul de vest. Se găsește cu mai multe
subspecii în Europa și nordul Africii, în sudul Rusiei, în est
până în Crimeea și peninsula Krasnodar, Turcia și Levant, Iran,
Turkmenia până în Mongolia. Este o specie migratoare,
majoritatea populațiilor europene iernând în partea de vest a
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Africii Centrale. În România specia este mai frecventă în zona
colinară a Moldovei, Depresiunea Transilvaniei și în luncile dea lungul sectorului inferior al Dunării. Populația cuibăritoare
din România este estimată la 800.000-1.600.000 de perechi
clocitoare, fiind importantă la nivel european.
Mergellus albellus (sin. Mergus albellus)
A. Date generale ale speciei
Nr
Informație/ Atribut
1
Cod Specie-Natura 2000
2
Denumirea ştiințifică
3
Denumirea populară
4
Descrierea speciei

5

Perioade critice

6

Cerinţe de habitat

Descriere
A068
Mergus albellus
Ferestraș mic
Are coloritul alb-negru, culoarea albă preponderent cu o
bandă neagră pe spate și ochiul cu inel negru. Pe cap
prezintă un smoc de pene albe, asemănător unei creste cu
marginea neagră. Femela este preponderent maronie cu
obrazul alb și creastă maronie. Se găsește adesea în
compania rațelor sunătoare, au același tip de hrănire cu
acestea și preferă aceleași tipuri de habitate. Se hrănește
preponderent cu insecte, larve, crustacee, moluște și viermi,
uneori preferă și amfibieni, pești mici și material vegetal.
Lungimea corpului este de 35-44 cm, iar anvergura aripilor
este de 55-69 cm, cu o masă corporală de 450-650 g.
Perioada de prezență în aria naturală protejată (pasaj și
iernat)
Ferestrașul mic este o specie caracteristică râurilor lente și
lacurilor bogate în pește din zonele pădurilor de conifere,
unde își amenajează cuibul în scorburi la mai mult de 10 m
altitudine de sol. Cuibărește cu precădere în Rusia și nordul
Europei, migrează către Europa centrală și sudică în sezonul
de iarnă. În România, apare preponderent pe cursul Dunării
și coastele Mării Negre.
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7

Nr
1

2

3
4
5
6
7
8

Fotografii

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Mergus albellus – Ferestraș mic
Cod Natura 2000: A068, prezentă în anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).
Informaţii specifice speciei
Specia preferă lacurile cu apă dulce, bogate în pește. În
perioadele de migrație și în sezonul hiemal, utilizează însă
o varientate mai mare de habitate acvatice, fiind întâlnită și
pe râuri sau în zonele de coasta mării, acolo unde apa are o
adâncime suficientă pentru prinderea prăzii prin
scufundare.
Statutul de prezenţă
 odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
 iernare
Statutul de prezenţă [spaţial] Larg răspândită
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Rară
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
[interpretare]
prezența acesteia poate fi notată în principal în zonele cu
apă mai adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria
naturală protejată, prezența speciei are un caracter
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și
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hrană în perioadele de pasaj și în sezonul hiemal.
9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii





Cod

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de
România către Comisia Europeană la data de 31
martie
2014,
activitate
realizată
prin
proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în baza
art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin Programul
Operațional
Sectorial
”Mediu”
2007-2013,
implementat de Centrul Național de Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice.

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A.2

Tipul populaţiei speciei
în aria naturală protejată

A068 - Mergus albellus



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai
adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj și în sezonul hiemal.

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
Mărimea populaţiei
 Clasa 2: 50-100 indivizi
speciei în locul respectiv
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 1: 10-50 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei în locul respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-
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Mergus merganser
A. Date generale ale speciei
Nr Informație/ Atribut
Descriere
1 Cod Specie-Natura 2000 A070
2 Denumirea ştiințifică
Mergus merganser
3 Denumirea populară
Ferestraș mare
4 Descrierea speciei
Iarna, masculul are partea inferioară a corpului albă cu nuanțe
roz, iar capul și spatele sunt verde metalizat. Femela are spatele
mai gri, un maro roșiatic mai închis pe cap, creastă compactă ce
cade pe ceafă, bărbie albă și o separație netă între gâtul maro și
corpul gri, pata albă de pe aripă nefiind despărțită cu negru. Se
hrănesc prin scufundare cu pești mici, iar în lipsa acestora cu
insecte, broaște sau melci. Lungimea corpului este de 53-69 cm,
iar anvergura aripilor este de 86-99 cm, cu o masă corporală de
1050-2054 g.
5 Perioade critice
Perioada de prezență în aria naturală protejată (pasaj târziu și
iernat)
6 Cerinţe de habitat
Ferestrașul mare este o specie larg răspândită în emisfera
nordică. Preferă habitatele umede, cum sunt râurile, lacurile
continentale, împrejmuite de pădure, unde își amenajează cuibul
în scorburi ale trunchiurilor copacilor de pe malurile apelor.
Există două populații distincte, cea din America de Nord are atât
indivizi migratori, cât și sedentari. În România, specia poate fi
observată numai în sezonul de iarnă pe cursul Dunării și în Delta
Dunării sau pe coastele Mării Negre.
7 Fotografii
-

Nr
1

2

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Mergus merganser – Ferestraș mare
Cod Natura 2000: A070, Cod EUNIS: 1139, prezentă în
anexa IIB a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).
Informaţii specifice speciei Specia preferă lacurile cu apă dulce, bogate în pește. În
perioadele de migrație și în sezonul hiemal, utilizează însă o
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3
4
5
6
7
8

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

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

varientate mai mare de habitate acvatice, fiind întâlnită și pe
râuri sau în zonele de coasta mării, acolo unde apa are o
adâncime suficientă pentru prinderea prăzii prin scufundare.
 odihnă şi hranire / pasaj
 iernare
Larg răspândită
Nativă
Rară
Octombrie 2017 – Martie 2019
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai
adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj și în sezonul hiemal.





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
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către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din
România în baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat
prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 20072013, implementat de Centrul Național de Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice.
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod Parametru
Descriere
A.1 Specia
Tipul populaţiei speciei în
A.2
aria naturală protejată

A.3

A.4

A070 - Mergus merganser



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai adâncă
de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în considerare tipul de
habitat majoritar întâlnit în aria naturală protejată, prezența
speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în special
pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj și în sezonul
hiemal.
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Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
Mărimea populaţiei speciei
A.5
 Clasa 2: 50-100 indivizi;
în locul respectiv
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 1: 10-50 indivizi
Calitatea datelor
A.6 referitoare la populaţia
speciei în locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7 Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8 Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9 Alte detalii

-

Merops apiaster

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

1.

Cod Specie-Natura
2000

A230

2.

Denumirea
ştiințifică

Merops apiaster

Descriere

3. Denumirea populară Prigorie

4. Descrierea speciei

Pasăre viu colorată cu capul și spatele de culoare cafenie, bărbia
galbenă, pieptul albastru, coada verde, aripile galben, cafeniu și verde,
cu ciocul lung, subțire, ascuțit și ușor curbat în jos. Coada se termina cu
doua pene mai lungi decât restul rectricelor.

5. Perioade critice

Mai - Iulie

6. Cerinţe de habitat

Folosește habitate cu peisaje însorite, calde, deschise, precum pășuni și
terenuri arabile cu copaci izolați, văi protejate, câmpii, maluri de râu cu
tufăriș, versanți însoriți și fânețe. Pentru cuibărit necesită pereți și
maluri abrupte, uscate, din argilă, nisip, sol nisipos moale, laterit sau
pământ. Este o specie migratoare; membrii familiilor încep să se adune
la sfârșitul lunii iulie, iar din teritoriile de cuibărit pleaca din mijlocul
lunii august până la începutul lunii octombrie.
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7. Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Merops apiaster – Prigorie
Cod Natura 2000: A230, Cod EUNIS: 1141.

2.

Informaţii specifice
speciei

Zona de cuibărit este strict legata de maluri inalte argilonisipoase, dar teritoriile de hranire sunt terenuri însorite,
deschise, precum terenuri arabile cu copaci izolați, pășuni și văi
protejate, câmpii, maluri de râu cu tufăriș.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

Reproducere

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundenţă

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Aprilie, mai, iunie, iulie, septembrie, început de octombrie 2018

8.

Distribuţia speciei
[interpretare]

Cu ocazia deplasărilor specia a fost observată în mai-octombrie
2018 pe întreaga suprafață a sitului, fiind larg răspândită.

Comună
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9.

10.

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul „Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în
baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin Programul
Operațional Sectorial „Mediu” 2007-2013, implementat de
Centrul Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the
European Communities
 Petrovici M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România, Coordonare științifică Societatea
Ornitologică Română și Asociația pentru Protecția Păsărilor
și a Naturii „Grupul Milvus”. Proiect cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională.
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Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A230 - Merops apiaster

A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)

A.3.

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4.

Locurile de cuibărit sunt localizate în malurile luto-nisipoase ale
Oltului și Dunării, dar și la limita estică a sitului în terasele Oltului.
Localizarea speciei
Specia este larg raspândită și observată pe aproape întreaga suprafață
[descriere]
a sitului, deoarece teritoriile de hrănire sunt vaste și dispuse la mare
distanță de cuiburi..

A.5.

Mărimea populaţiei
speciei în locul
Minim 50 indivizi– Maxim 100 indivizi
respectiv

A.6.

Calitatea datelor
referitoare la
Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
populaţia speciei în
locul respectiv

A.7.

Clasa densităţii
speciei

Medie
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A.8.

Confidenţialitate

Informaţii publice.

A.9.

Alte detalii

-

Microcarbo pygmaeus (sin. Phalacrocorax pygmaeus)

Nr
1
2
3
4

5
6

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod Specie-Natura 2000
Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

Perioade critice
Cerinţe de habitat

Descriere
A393
Phalacrocorax pygmaeus
Cormoran mic
Înoată scufundat mult în apă și stă pe diferite suporturi
pentru a se usca, precum ceilalţi cormorani. Zboară cu
bătăi dese de aripi, intercalate cu scurte planări. Zboară
mai rar în formaţie liniară. Este un foarte bun înotător și
scufundător, plutind cu corpul la suprafață, iar în cazul în
care se simte în pericol, intră în imersie, lăsând afară
numai capul și gâtul. Pe uscat se mișcă destul de greu, iar
pentru a se ridica în zbor trebuie să fugă pășind pe apă.
Maturitatea sexuală este atinsă în al treilea an de viață. Se
hrănește ziua, în principal cu pește (biban, babușcă, crap,
zvârlugă și știucă) și ocazional cu mamifere mici,
crustacee, lipitori și insecte mari. Greutatea medie a unui
pește ingerat este de 7-71 g.
Perioada de cuibărit și creștere a puilor (mai-iunie)
Cormoranul mic este o specie de climat cald, care apare în
habitate cu apă dulce, situate în general de-a lungul
Dunării, în zonele inundabile sau ferme piscicole. A fost
observat mai frecvent în zone cu acoperire mare de luciu
de apă, cu arbori mari în apropiere, în bălţi cu apă dulce
sau sălcete care au perdea de stufăriș dens, în zone cu
suprafaţă mare de apă sau pe cursuri line de apă, incluzând
meandrele Dunării, lacuri de acumulare sau lacuri formate
temporar pe regiunile unor foste meandre ale Dunării, în
orezării, în mlaștini și în câmpuri inundate. În toate aceste
zone adâncimea apei nu trebuie să depășească 1,5-2 m,
pentru a pescui ușor. Pe timpul iernii cormoranul mic este
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observat în lagune costiere și delte, de-a lungul râurilor
care au păduri de luncă, ferme piscicole etc.
7

Fotografii

Foto: Ionuț Matei Dragomir

Nr
1

2

3

4
5
6

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Phalacrocorax pygmaeus – Cormoran mic
Cod Natura 2000: A393, Cod EUNIS: 1202, prezentă în
anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).
Informaţii specifice speciei Specia preferă lacurile cu apă dulce, bogate în pește. În
perioadele de migrație și în sezonul hiemal, utilizează însă
o varientate mai mare de habitate acvatice, fiind întâlnită și
pe râuri sau în zonele de coasta mării, acolo unde apa are o
adâncime suficientă pentru prinderea prăzii prin
scufundare.
Statutul de prezenţă
 odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
 iernare
 reproducere
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Prezență certă
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7
8

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

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Octombrie 2017 – Martie 2019
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
prezența acesteia poate fi notată în principal în zonele cu
apă mai adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria
naturală protejată, prezența speciei are un caracter
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj și în sezonul hiemal.

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
 Situația efectivelor la nivel național raportată de
România către Comisia Europeană la data de 31 martie
2014, activitate realizată prin proiectul ”Sistemul
național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări
din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”
finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”
2007-2013, implementat de Centrul Național de
Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice.
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Cod
A.1

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere
Specia

A393 - Phalacrocorax pygmaeus


A.2

Tipul populaţiei speciei în aria
naturală protejată




Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală
protejată

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
prezența acesteia poate fi notată în principal în zonele cu
apă mai adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând
Localizarea speciei [descriere] în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria
naturală protejată, prezența speciei are un caracter
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj și în sezonul hiemal.

A.5

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere):
 Clasa 1: 10-50 perechi
Mărimea populaţiei speciei în
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
locul respectiv
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 100-500 indivizi
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
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Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6

Calitatea datelor referitoare la
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
populaţia speciei în locul
complete
respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice.

A.9

Alte detalii

-

Motacilla alba

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura 2000

A262

2.

Denumirea științifică

Motacilla alba

3.

Denumirea populară

Codobatură albă

4.

Descrierea speciei

Este singura specie de pasăre colorată în alb, gri și negru, având
coada lungă specifică tuturor codobaturilor. Coloritul este
simplu, cu spatele gri, creștetul, ceafa și târtița până la gușă
negre, aripile și coada negre și mărginite de alb. Prin năpârlirea
de toamnă, culoarea neagră se reduce. Partea inferioară este de
culoare albă, până la piept care este de culoare neagră. Este
observată preponderent la nivelul solului, unde capturează
insecte, mai rar observată prinzând prada în aer. Lungimea
corpului este de 17-19 cm, iar anvergura aripilor este de 25-30
cm, cu o masă corporală de 17-25 g.

5.

Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei,
o atenție sporită trebuie acordată perioadei corespunzătoare de
cuibărit și creștere a puilor.

6.

Cerințe de habitat

Este o specie foarte adaptabilă, ocupând teritorii într-o varietate
de habitate în apropierea apelor, precum lacuri, râuri, pâraie,
canale, estuare și coaste de mare. Poate fi întâlnită și mai
departe de ape, în localități, la ferme de animale, pe drumuri,
aerodromuri, în parcuri, grădini sau în alte locuri unde găsește
sol neacoperit și iarbă scurtă. În contrast cu codobatura galbenă,
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această specie în general evită ziua vegetația densă și înaltă,
folosind aceste zone numai pentru înnoptare, timp în care poate
fi observată în stufărișuri, tufișuri sau sere horticole.
Longevitatea maximă atinsă în libertate este de 12 ani și 2 luni.
7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1. Specia

Motacilla alba – Codobatură albă
Cod Natura 2000: A262, Cod EUNIS: 1149.

2. Informații specifice
speciei

Migratoare, oaspete de vară frecvent, cuibăritoare . Codobatura albă
este citată din Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului
cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969),
Ciochia (2001), Petrescu (2002), Ridiche (2012) și Orzață (2012).
Orzață (2012) citează specia în lista pieselor de la Muzeul Sătesc
Orlea, colectat din 1963. Observat pe cursul Oltului de Fântână și
colab. (2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Munteanu și colab. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din
România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare. Este o specie
foarte adaptabilă, ocupând teritorii într-o varietate de habitate în
apropierea apelor, precum lacuri, râuri, pâraie, canale, estuare și
coaste de mare. Poate fi întâlnită și mai departe de ape, în localități, la
ferme de animale, pe drumuri, aerodromuri, în parcuri, grădini sau în
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alte locuri unde găsește sol neacoperit și iarbă scurtă.
3. Statutul de prezență
[temporal]




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

4. Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5. Statutul de prezență
[management]

Nativă

6. Abundență

Prezență certă

7. Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren
8. Distribuția speciei
[interpretare]

La nivelul ariei protejate specia poate utiliza cea mai mare parte a
habitatelor întâlnite, preferând totuși vecinătatea apelor.

9. Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la izvoare
la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS A.,
Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional Cozia,
Bucureşti, 2012 x x x 2004
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 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt. Nat.,
Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi Comunic. Şt.
Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca Dunării
dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol XIX,
Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna from the
Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake (south of
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca Dunării
(Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi statutul de
conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din Bucureşti –
rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
 TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.
 MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
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Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)
 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
 MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în
România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

Descriere

A.1. Specia

A262 - Motacilla alba

A.2. Tipul populației
speciei în aria
naturală protejată

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
odihnă şi/sau hrănire.

A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

La nivelul ariei protejate specia poate utiliza cea mai mare parte a
habitatelor întâlnite, preferând totuși vecinătatea apelor.

A.5. Mărimea populației Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
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speciei în locul
respectiv

odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 4: 1.000-5.000 indivizi
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)
 Clasa 2: 50-100 perechi

A.6. Calitatea datelor
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7. Clasa densității
speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Specia are o distribuție palearctică și cuibărește în aproape tot Eurasia,
fiind absentă din zonele arctice în care izoterma lunii iulie este sub
4°C. De asemenea, lipsește în partea de nord a Africii, în munții din
Maroc și în Alaska vestică.
Este migratoare în mare parte a arealului, fiind rezidentă numai în
zonele temperate din partea de vest a Europei și din bazinul
mediteraneean. Exemplarele din nordul Europei migrează iarna în jurul
Mediteranei și în Africa tropicală și subtropicală, iar exemplarele
asiatice migrează în Orientul Mijlociu, India, și Asia de Sud-Est.

Motacilla flava
A. Date generale ale speciei
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura 2000

A260

2.

Denumirea științifică

Motacilla flava

3.

Denumirea populară

Codobatură galbenă

4.

Descrierea speciei

În România există două subspecii ale codobaturii galbene,
respectiv subspecia flava și subspecia feldegg, diferențele
dintre ele fiind la coloritul capului, feldegg având capul în
totalitate negru, iar flava având capul gri-albăstrui cu
sprânceană albă. Aripile și coada sunt de culoare neagră cu
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borduri albe, iar restul corpului este galben, cu picioare negre.
Lungimea corpului este de 16-17 cm, iar anvergura aripilor
este de 24-25 cm, cu o masă corporală de 11-23 g. Teritoriile
acestei specii sunt mai mici (de până la 60 m), fiind apărate de
alte exemplare din aceeași specie. Cuibul are formă de ceașcă
și este construit îndeosebi de către femelă, din fire împletite de
iarbă, fiind căptușit la final cu păr de mamifere. Este amplasat
foarte aproape pe pământ sau chiar într-o scobitură
superficială a acestuia. O pereche depune două ponte pe an,
fiecare fiind formată din 4-6 ouă, care sunt clocite 11-13 zile
de ambii părinți, dar femela este cea care stă mai mult pe cuib.
Ouăle sunt alb-gălbui, foarte fin și mărunt ornate cu puncte
gri-maronii, astfel încât aproape că nu se mai vede culoarea lor
de bază. Puii sunt hrăniți de ambii părinți și părăsesc cuibul
după 10-14 zile, devenind independenți peste câteva
săptămâni. Cuibul acestei specii este frecvent parazitat de
către cuc (Cuculus canorus).
5.

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și
creștere a puilor.

6.

Cerințe de habitat

Trăiește în habitate deschise, precum pășuni, fânaţe, terenuri
arabile, mlaștini, pășuni în apropierea apelor sau a stațiilor de
epurare; apare și în zonele defrișate, întinse în arealul nordic al
răspândirii. Este frecvent văzută hrănindu-se în vegetația
scundă a malurilor de râuri și în alte zone umede, însă apare
frecvent și în zone xerice. De asemenea, poate fi văzută în
jurul cirezilor de vite sau de alte mamifere mari, mai ales în
timpul migrației și al iernilor.
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7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Specia

Motacilla flava – Codobatură galbenă
Cod Natura 2000: A260, Cod EUNIS: 1151.

2.

Informații specifice speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu
și Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002),
Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață
(2012). Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992).
Munteanu și colab. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din
România”, cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.
Trăiește în habitate deschise, precum pășuni, fânaţe, terenuri
arabile, mlaștini, pășuni în apropierea apelor. Este frecvent
văzută hrănindu-se în vegetația scundă a malurilor de râuri și
în alte zone umede. La nivelul ariei naturale protejate,
particularitățile de habitat existente atribuie acestei zone
caracteristici de favorabilitate pentru hrana și odihna speciei
în principal în perioadele de pasaj.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

4.

Statutul de prezență [spațial] Marginală




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere
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5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Rară

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

La nivelul ariei naturale protejate, particularitățile de habitat
existente atribuie acestei zone caracteristici de favorabilitate
pentru hrana și odihna speciei în principal în perioadele de
pasaj dar şi de cuibărit.

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România,
Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A.,
MATIS A., Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul
Naţional Cozia, Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele
Banatului, Şt. Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
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 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt.
Nat., vol XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the
limitrophe area, Analele Universităţii, s. Biologie,
Horticultură, TPPA, Ingineria mediului, vol. IX (XLV),
Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna
from the Danube Meadow, between Olt River and Suhaia
Lake (south of România). Travaux du Muséum national
d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions
to the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake
(southern România). Travaux du Muséum national
d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea
din Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable
du Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa,
vol.V, Bucureşti: 293-317.
 TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145154.
 MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, ClujNapoca:1-152 (in Românian)
 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică
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din România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
 MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole,
V., (eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România.
Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca:
1-260
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

A.1. Specia

Descriere
A260 - Motacilla flava

A.2. Tipul populației speciei în Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire.
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zona învecinată rezervației
naturale. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit
în rezervația naturală, prezența speciei are un caracter ocazional,
zona fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj.

A.5. Mărimea populației

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
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speciei în locul respectiv

pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 4: 1.000-5.000 indivizi
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)
 Clasa 2: 50-100 perechi

A.6. Calitatea datelor
referitoare la populația
speciei în locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7. Clasa densității speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Codobatura galbenă este o specie larg răspândită în palearctic,
cuibărind în toată Eurasia, cu excepția teritoriilor extrem nordice
sau sudice (nu are populații cuibăritoare în partea de nord a
Siberiei, în Peninsula Arabă și cea Indiană și în majoritatea
Chinei). În partea de sud a Asiei apare numai în afara perioadei
de reproducere, iarna migrând la sud de Sahara și în regiunea
Indo-Malaysiană. În România cuibărește în toată țara cu excepția
Carpaților. Populația din țară a fost estimată la 850.0001.700.000 de perechi și este în prezent în ușor declin.

Muscicapa striata

Nr
1
2
3
4

5
6

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere
Cod Specie-Natura
A319
2000
Denumirea ştiințifică Muscicapa striata
Denumirea populară Muscar sur
Descrierea speciei
Specie cu penaj relativ simplu colorat și uniform, gri-maroniu,
caracteristice fiind striațiile subțiri pe frunte și creștet. Pe partea
ventrală este albicios, cu pieptul și flancurile striate. Pe spate este
relativ uniform gri-maroniu.
Perioade critice
Mai – Iunie.
Cerinţe de habitat
Una dintre cele mai comune specii de muscari, preferând locuri mai
deschise (liziere, livezi, grădini), terenuri agricole, habitatele naturale
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Nr

Informație/ Atribut

7 Fotografii

Nr

Descriere
variind de la zăvoaie până la păduri riverane. Se hrănește predominant
cu insecte, pe care le capturează frecvent în zboruri scurte efectuate
dintr-un loc de observație, după care se întoarce la același loc.
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1. Specia

Muscicapa striata – Muscar sur
Cod Natura 2000: A319, Cod EUNIS: 1154.

Informații specifice
2.
speciei

În sit este prezentă în perioada de migrație și în perioada de cuibărit.
Sosește începând cu sfârșitul lunii aprilie și părăsește situl la
sfârșitul lunii septembrie.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

Reproducere

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Izolată

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6. Abundență

Rară

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Aprilie - septembrie 2018

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Cu ocazia deplasărilor efectuate în anul 2018, specia a fost observată
în habitatele preferate, având o răspândire izolată, în câteva zone dea lungul cursului principal al Oltului.

Pagina 418

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

9.

10.

Cod

Distribuția speciei
[harta distribuției]

Alte informații privind
sursele de informații

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia
A.2.

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România către
Comisia Europeană la data de 31 martie 2014, activitate
realizată prin proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12
din Directiva Păsări” finanțat prin Programul Operațional
Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de Centrul Național
de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the European
Communities

Descriere

A319 - Muscicapa striata

Tipul populației speciei Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
în aria naturală protejată protejată pentru reproducere);
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A.3.

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
A.4.
[descriere]
A.5.

În interiorul ariei naturale protejate specia are o răspândire izolată
în habitatele preferate, dispuse de o parte și de alta a cursului
Oltului.

Mărimea populației
Clasa 0: 1-10 perechi
speciei în locul respectiv

Calitatea datelor
A.6. referitoare la populația
Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete;
speciei în locul respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informații publice

A.9. Alte detalii

-

Numenius arquata
A. Date generale ale speciei
Nr
Informație/ Atribut
1.

Cod Specie-Natura
2000

A160

2.

Denumirea științifică

Numenius arquata

3.

Denumirea populară

Culic mare

Descriere
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4.

Descrierea speciei

Aproximativ de marimea unei fazanițe, are o lungime a corpului
de 50-57 cm, anvergura de 80-100 cm, masa corporală medie 770
g (mascul) și 1.000 g (femela). Pasăre de culoare cenușiu-maronie,
cu pete negre pe cap, gât, piept și părțile superioare, de culoare
galben palidă pe abdomen și cu târtița albă. Ciocul lung și curbat
în jos este roz pe partea inferioara, iar picioarele lungi sunt de
culoare gri-albastruie. Masculul seamana foarte bine cu femela,
dar ea este mai mare. Se hrănește cu insecte, viermi, crustacee,
moluste, fructe de arbusti, seminte, iar uneori și cu vertebrate mici.

5.

Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj când sunt
prezente cele mai mari efective pe teritoriul sitului.

6.

Cerințe de habitat

Trăiește în zone umede incluzând mlaștini dulcicole ori sărate,
plaje pietroase cu bălți, estuare, maluri nisipoase și pajiști
inundabile. În general preferă bălțile și mlaștinile pentru cuibărit și
iernează în zonele de coastă. Limita altitudinală pentru arealul de
cuibărit este de 600 m.

7.

Fotografii
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Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1.

Specia

Numenius arquata – Culic mare
Cod Natura 2000: A160, Cod EUNIS: 1158, prezentă în anexa IIB a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice
speciei

Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965),
Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (20022012). Trăiește în zone umede incluzând mlaștini dulcicole ori
sărate, plaje pietroase cu bălți, estuare, maluri nisipoase și pajiști
inundabile. În general preferă bălțile și mlaștinile pentru cuibărit și
iernează în zonele de coastă.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Rară

7.

Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
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datelor din teren
8.

Distribuția speciei
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

La nivelul ariei protejate specia este întâlnită în zona malurilor pe
pajiști umede naturale sau în fânețe cu suprafețe fără vegetație.
Această particularitate, împreună cu lipsa prezenței umane și a unui
deranj antropic scăzut, favorizează prezența specie şi în unele zone
cuibăritul.

 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna
of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
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 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
 TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

Descriere

A.1. Specia

A160 - Numenius arquata

A.2. Tipul populației
speciei în aria
naturală protejată

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
odihnă şi/sau hrănire.
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei Specia are o preferință pentru pajiști umede naturale sau fânețe cu
[descriere]
suprafețe fără vegetație. Poate fi găsit în zonele inundabile din lungul
Dunării şi în albia majora a Oltului, pe terenuri mlăștinoase sau
terenuri agricole. La nivelul ariei protejate apare mai frecvent în
perioadele de pasaj și utilizează zonele deschise din lungul malurilor
apelor.
A.5. Mărimea populației Clasa 2: 50-100 indivizi
speciei în locul
respectiv
A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv
A.7. Clasa densității
speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Cuibărește mai rar în părțile sudice ale Europei, preferând centrul,
nordul și nord-vestul continentului, arealul extinzându-se până în
Siberia. Culicul mare este o specie migratoare, care iernează în zonele
de coastă din nord-vestul Europei, în zona Mediteranei, în Orientul
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Mijlociu și în partea sudică a Asiei și a Africii.
Nycticorax nycticorax

Nr
1
2
3
4

5
6

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere
Cod Specie-Natura 2000 A023
Denumirea ştiințifică
Nycticorax nycticorax
Denumirea populară
Stârc de noapte
Descrierea speciei
Caută hrană la marginea corpurilor de apă, în zonele în care
este prezentă o vegetaţie palustră bogată. Cuibărește aproape
exclusiv în copaci, arbori și tufe de salcie, în zone umede
(păduri de luncă, sălcii în stufărișuri, plantaţii de plop etc.). În
România, ca în toată partea sudică a Europei, specia este
oaspete de vară. La sfârșitul perioadei de cuibărit se
dispersează pe suprafeţe mari (în special juvenilii). Zboară cu
precădere noaptea sau în perioadele crepusculare. În timpul
zilei se retrage în copaci sau tufișuri. Se hrănesc solitar, însă
pot fi observaţi uneori zburând în grupuri mici în perioada de
cuibărit. În afara perioadei de cuibărit, este gregar, adunânduse în stoluri ce pot număra sute de exemplare. Longevitatea
maximă în libertate este de 21 ani. Atinge maturitatea sexuală
la vârsta de 2 ani. Se hrănește în special cu pești de talie mică,
la care se adaugă și amfibieni, lipitori, mormoloci și diverse
insecte, capturate pe malul apei. Iese la vânătoare mai ales în
timpul crepusculului, la începutul sau la sfârșitul zilei. Revin în
zonele de cuibărit la sfârșitul lunii martie, începutul lunii
aprilie. Rar unele exemplare rămân în zona Dunării și a Deltei.
Specia este monogamă pe perioada cuibăritului. Cuibărește în
colonii monospecifice sau mixte, împreună cu cormorani și
alte specii de stârci.
Perioade critice
Perioada de cuibărit și creștere a puilor (mai-iunie)
Cerinţe de habitat
Specia utilizează o gamă foarte variată de zone umede pentru
hrănire, preferând mai ales lacurile cu vegetaţie palustră,
cursurile mari de ape, heleșteiele, canalele cu vegetaţie și apă
puţin adâncă, iazurile etc.
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7

Nr
1

2

3
4
5
6
7

Fotografii

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Nycticorax nycticorax – Stârc de noapte
Cod Natura 2000: A023, Cod EUNIS: 1162, prezentă în anexa
I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).
Informaţii specifice
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
speciei
acesteia poate fi notată în principal pe malurile lacurilor,
heleșteielor, pe canale, în pajiști inundate etc. și cuibărește cel
mai frecvent în coronamentul copacilor.
Statutul de prezenţă
 odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
 reproducere
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Prezență certă
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
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8

datelor din teren
Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal pe malurile lacurilor,
heleșteielor, pe canale, în pajiști inundate etc. și cuibărește cel
mai frecvent în coronamentul copacilor.





Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1 Specia
A.2

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România
în baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin
Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013,
implementat de Centrul Național de Dezvoltare Durabilă în
parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată

A023 - Nycticorax nycticorax


Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
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A.3

A.4

A.5

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal pe malurile lacurilor,
heleșteielor, pe canale, în pajiști inundate etc. și cuibărește cel
mai frecvent în coronamentul copacilor.

Mărimea populaţiei speciei
în locul respectiv

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere):
 Clasa 2: 50-100 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 100-500 indivizi

Calitatea datelor referitoare
A.6 la populaţia speciei în locul
respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7 Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8 Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9 Alte detalii

-
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Oriolus oriolus

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/
Atribut

Descriere

1

Cod SpecieNatura 2000

A337

2

Denumirea
ştiințifică

Oriolus oriolus

3

Denumirea
populară

Grangur

Descrierea
speciei

Este o pasăre migratoare din familia oriolidelor (Oriolidae), ordinul
paseriformelor (Passeriformes) care cuibărește în pădurile luminoase de
șes, văile râurilor montane, în plantații, livezi, terenuri de cultură cu copaci
din Europa, Asia, nord-vestul Africii. Iernează în Africa sub-sahariană.
Are o lungime de 21–24 cm. Masculul are un penaj galben-auriu cu aripile
și coada negre. Femela și păsările tinere au un colorit verzui cu aripile și
coada mai întunecate. Cântecul este un fluierat sonor. Cuibul de forma
unui hamac se află pe o înfurcitură aproape de capătul unei crăci
orizontale, mascat de frunziș.

5

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a puilor.
Cuibul este construit de către femelă și este asemănător unui hamac, fiind
deseori agățat de ramuri în formă de furcă. Cuibul are o formă de cupă de
12-15 cm, este construit din papus de trestie, iarbă, mușchi, bucăți de
pânză, hârtie, scoarță de copac, licheni etc. Pe interior este căptușit cu pene
sau fire de lână și păr de cal, atunci când acestea sunt disponibile. Femela
depune o pontă formată din 2-5 ouă albe cu stropi brun-ruginii. Puii
eclozează după o incubație ce durează 16-18 zile și zboară de la cuib după
ce părinții îi hrănesc intensiv timp de 17-18 zile.
Incubația ouălor este asigurată în special de către femelă, aceasta fi ind
uneori înlocuită de mascul. După ce părăsesc cuibul, ei mai stau încă 10-14
zile împreună cu adulții. O pereche depune o singură pontă într-un sezon
de reproducere, însă poate exista o pontă de înlocuire dacă este distrus
primul cuibar.

6

Cerinţe de habitat În Europa grangurul cuibărește într-o varietate de habitate, dar preferă

4
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pădurile ripariene, pădurile deschise de foioase, livezile sau chiar grădinile
mai mari. În partea estică a Europei poate trăi și în păduri mai compacte, în
păduri mixte sau în păduri de conifere. Evită zonele fără copaci, dar poate
zbura în astfel de zone pentru a se hrăni. În cartierele de iernare poate fi
întâlnit în habitate precum păduri semiaride sau umede, păduri înalte,
mozaicuri formate din păduri și savană sau doar savană.
7

Fotografii

Nr

-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1

Specia

Oriolus oriolus - Grangur
Cod Natura 2000: A337, Cod EUNIS: 1170.

2

Informaţii specifice
speciei

Grangurul cuibărește într-o varietate de habitate, dar preferă pădurile
ripariene, pădurile deschise de foioase, livezile sau chiar grădinile
mai mari.

5

Statutul de prezenţă
[temporal]

reproducere

6

Statutul de prezenţă
[spaţial]

Marginală

7

Statutul e prezenţă
[management]

Nativă

8

Abundenţă

Rară

9

Perioada de colectare Octombrie 2017 – Aprilie 2019
a datelor din teren

4

Distribuţia speciei
[interpretare]

La nivelul ariei naturale protejate specia este regăsită în zonele cu
vegetație arboricolă, chiar și la nivelul grădinilor.
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3

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10

Alte informaţii
privind sursele de
informaţii







Cod
A.1
A.2

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România către
Comisia Europeană la data de 31 martie 2014, activitate
realizată prin proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12
din Directiva Păsări” finanțat prin Programul Operațional
Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de Centrul Național
de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grangur

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere
Specia
A337 - Oriolus oriolus
Tipul populaţiei
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere)
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

La nivelul ariei naturale protejate specia este regăsită în zonele cu
vegetație arboricolă, chiar și la nivelul grădinilor.
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere):
 Clasa 2: 50-100 perechi
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Scăzută
Informaţii publice
-

Panurus biarmicus

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

1

Cod Specie-Natura
2000

2

Denumirea ştiințifică Panurus biarmicus

Descriere

A323
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Nr

Informație/ Atribut

Descriere

3

Denumirea populară

Pițigoi de stuf

4

Descrierea speciei

Pițigoiul de stuf este o pasăre mică sedentară care trăiește în ținuturile
joase cu mari întinderi de stufăriș din majoritatea țărilor din Europa și
Asia. Coloritul spatelui este galben lutos, capul albastru-cenușiu cu
două mustăți negre la masculi, ce pornesc de la ochi și de la baza
ciocului, însă care lipsesc la femele. Are coada foarte lungă, ciocul
conic, cu vârful ascuțit, galben ca lămâia, iar picioarele negre. Este de
talie mică, având lungimea corpului de 14-15,5 cm. Poate trăi până la
7 ani. Primăvara și vara se hrănește cu insecte și melcișori; toamna și
iarna cu semințe de trestie și alte plante acvatice.

5

Perioade critice

Aprilie - August

6

Cerinţe de habitat

Pițigoiul de stuf preferă pentru cuibărit zonele umede cu stufărișuri
compacte, caracteristice lacurilor și mlaștinilor.

7

Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descrieree
Panurus biarmicus – Pițigoi de stuf
1 Specia
Cod Natura 2000: A323, Cod EUNIS: 1177.
Informaţii specifice
Pițigoiul de stuf preferă pentru cuibărit zonele umede cu
2
speciei
stufărișuri compacte, caracteristice lacurilor și mlaștinilor. În
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mare măsură teritoriile de cuibărit se suprapun cu teritoriile
folosite în timpul toamnei și al iernii, fiind o specie sedentară.
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

Rezident
Izolată
Nativă
Prezenţă certă
Noiembrie 2017 – februarie 2019
Cu ocazia deplasărilor efectuate în perioada noiembrie 2017 –
februarie 2019, specia a fost observată câteva zone cu stuf de pe
teritoriul sitului.

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în
baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin Programul
Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de
Pagina 435

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

Centrul Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
 http://pasaridinRomânia.sor.ro/Pitigoi-de-stuf
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the European
Communities
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1.
Specia
A323 - Panurus biarmicus
A.2.
Tipul populației
Populație permanentă (sedentară/rezidentă);
speciei în aria
naturală protejată
A.3.
Localizarea speciei
[geometrie]

A.4.
A.5.

A.6.

Localizarea speciei
[descriere]
Mărimea populației
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv

Pițigoiul de stuf este o specie întâlnită mai cu seamă în zonele
umede cu stuf sau rogoz din interiorul sitului.
Clasa 1: 10 - 50 indivizi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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A.7.
A.8.
A.9.

Clasa densității
speciei
Confidențialitate
Alte detalii

Medie
Informaţii publice.
-

Pelecanus crispus

Nr
1
2
3
4

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod Specie-Natura 2000
Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

5

Perioade critice

6

Cerinţe de habitat

Descriere
A020
Pelecanus crispus
Pelican creț
Este o specie prudentă și sperioasă, atinge în libertate
longevitatea maximă de 35 ani. Ajunge la maturitatea
sexuală la vârsta de 3-4 ani. Este o specie aproape exclusiv
ihtiofagă, dimensiunea peștelui capturat fiind de 3-50 cm. În
apele dulci preferă crapul, Cyprinus carpio, bibanul, Perca
fluviatilis, roșioara, Scardinius erythrorhtalmus, babușca,
Rutilus rutilus și știuca, Esox lucius, iar în sistemele
lagunare prind anghile, Anguilla anguilla, chefali, Mugil
cephalus, guvizi, Gobius sp., sau aterine, Atherina mochon
pontica. Ocazional poate captura și crustacee mari (raci,
crabi). Se poate hrăni și departe de colonie de reproducere.
Transparența apei și adâncimea nu sunt factori semnificativi
pentru succesul hrănirii la această specie ihtiofagă. Se
reîntorc din cartierele de iernare mai devreme decât
pelicanul comun, la începutul lunii martie. Cuibul este
poziționat pe insule plutitoare sau staționare, izolate de mal
pentru a evita prădători.
Perioada de prezență în aria naturală protejată (pasaj și
iernat)
Specia se întâlnește cu preponderență în zona continentală,
în habitatele acvatice dulcicole, dar și în lagune de coastă,
delte și estuare. În România cuibărește în Delta Dunării
alături de pelicanul comun, Pelecanus onocrotalus, dar și
izolat, în colonii mici de câteva zeci de perechi, în zona
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sudică a Deltei Dunării și a complexul lagunar RazimSinoe. O parte din această populație iernează pe culoarul
inferior al Dunării.
7

Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera

Nr
1

2

3
4
5
6

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Pelecanus crispus – Pelican creț
Cod Natura 2000: A020, Cod EUNIS: 1190, prezentă în
anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).
Informaţii specifice speciei Specia preferă lacurile cu apă dulce, bogate în pește. În
perioadele de migrație și în sezonul hiemal, utilizează însă
o varientate mai mare de habitate acvatice, fiind întâlnită și
pe râuri sau în zonele de coasta mării, acolo unde apa are o
adâncime suficientă pentru prinderea prăzii prin
scufundare.
Statutul de prezenţă
 odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
 iernare
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Rară
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7
8

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

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Octombrie 2017 – Martie 2019
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
prezența acesteia poate fi notată în principal în zonele cu
apă mai adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria
naturală protejată, prezența speciei are un caracter
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj și în sezonul hiemal.





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de
România către Comisia Europeană la data de 31 martie
2014, activitate realizată prin proiectul ”Sistemul
național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări
din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”
finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”
2007-2013, implementat de Centrul Național de
Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice
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Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A020 - Pelecanus crispus


A.2

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală
protejată

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai
adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj și în sezonul hiemal.

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
Mărimea populaţiei speciei în
 Clasa 2: 50-100 indivizi
locul respectiv
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 1: 10-50 indivizi

A.6

Calitatea datelor referitoare la
populaţia speciei în locul
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
respectiv
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A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Pelecanus onocrotalus
A. Date generale ale speciei
Nr
Informație/ Atribut
1
Cod Specie-Natura 2000
2
Denumirea ştiințifică
3
Denumirea populară
4
Descrierea speciei

5

Perioade critice

6

Cerinţe de habitat

Descriere
A019
Pelecanus onocrotalus
Pelican comun
E o specie longevivă, putând trăi până la 30 de ani în
sălbăticie. Atinge maturitatea sexuală la 3-4 ani.
Este o specie aproape exclusiv ihtiofagă, se hrănește în
grupuri și organizează „adevărate goane în cerc“ în care
pelicanii așezaţi roată împing peștele în centrul cercului
prin bătăi repetate ale aripilor, asemenea unei plase vii și
mișcătoare, după care îl pescuiesc. De asemenea,
organizează și „goane cu flancuri larg desfăcute“, prin care
peștii sunt împinși în apropierea unui mal de unde sunt
pescuiţi în apa mică. În ape mai adânci se pot asocia cu
cormoranii mari pentru a dirija și prinde peștele. Cerința
zilnică de hrană este de 0,9-1,2 kg (2-4 pești mari). La
nevoie poate consuma și broaște, crustacee mari și poate
chiar fura puii din cuibul altor păsări.
Perioada de prezență în aria naturală protejată (pasaj și
iernat)
Specia este asociată cu lacurile întinse, calde, alcaline ori
saline sau salmastre, lagune, mlaștini, râuri largi, delte,
estuare și coaste ale mărilor continentale. În Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării, într-o zonă izolată și inaccesibilă
din partea de nord a acesteia (lacul Hrecisca), se află cea
mai mare colonie de pelicani comuni din Europa. Sunt
păsări foarte sociale, trăind în grupuri mari. Este
remarcabilă ușurinţa cu care această pasăre mare plutește
în aer în cercuri largi, folosind curenţii ascensionali.
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7

Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/ Atribut
Descriere
1
Specia
Pelecanus onocrotalus – Pelican comun
Cod Natura 2000: A019, Cod EUNIS: 1191, prezentă în
anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).
2
Informaţii specifice speciei Specia preferă lacurile cu apă dulce, bogate în pește. În
perioadele de migrație și în sezonul hiemal, utilizează însă o
varientate mai mare de habitate acvatice, fiind întâlnită și pe
râuri sau în zonele de coasta mării, acolo unde apa are o
adâncime suficientă pentru prinderea prăzii prin scufundare.
3
Statutul de prezenţă
odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
4
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
5
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
6
Abundenţă
Rară
7
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
8
Distribuţia speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
[interpretare]
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai
adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
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considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj și în sezonul hiemal.
9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în
baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin Programul
Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de
Centrul Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A019 - Pelecanus onocrotalus

A.2

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai
adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele
de pasaj și în sezonul hiemal.

A.5

Mărimea populaţiei speciei
în locul respectiv

Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6

Calitatea datelor referitoare
la populaţia speciei în locul Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Phalacrocorax carbo

Nr
1
2

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere
Cod Specie-Natura 2000
A017
Denumirea ştiințifică
Phalacrocorax carbo
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3
4

Denumirea populară
Descrierea speciei

5
6

Perioade critice
Cerinţe de habitat

Cormoran mare
Este un foarte bun înotător și scufundător, plutind cu corpul
scos la suprafață, iar în cazul în care se simte în pericol,
intră în imersie, lăsând afară numai capul și gâtul. Pe uscat
se mișcă destul de greu, iar pentru a se ridica în zbor trebuie
să fugă pășind pe apă. Atinge în libertate longevitatea
maximă de 23 de ani și 5 luni. Ajunge la maturitatea
sexuală la vârsta de 3 ani. Hrana este alcătuită în general
din pești de până la 30-40 cm lungime. Obține hrana prin
scufundare de la suprafața apei folosindu-se pentru
propulsie de picioare sau de aripi. Adâncimea la care se
scufundă este de până la 8 m, timpul petrecut sub apă
ajungând la 2 minute. Consumă prada atât în timpul
scufundării, cât și la suprafața apei, în funcție de mărimea
ei. Dintre speciile de apă dulce preferate sunt carasul,
crapul, știuca, plătica sau bibanul, iar dintre speciile marine
preferă zglăvoaca, chefalul, barbunul, șprotul și hamsia.
Perioada de cuibărit și de creștere a puilor (mai-iulie)
Specia frecventează atât habitatele costiere, cât și zonele
umede, interioare. În mediul marin este întâlnit în zonele de
coastă protejate, precum estuare,lacuri salmastre, lagune,
păduri inundabile, delte și golfuri. Habitatelecu apă dulce
sunt reprezentate de lacuri, râuri, zone inundate, mlaștini cu
ochiuri de apă, iazuri piscicole etc.
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7

Fotografii

Foto: Ionuț Matei Dragomir

Nr
1
2

3

4
5
6
7

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Phalacrocorax carbo – Cormoran mare
Cod Natura 2000: A017, Cod EUNIS: 1200.
Informaţii specifice speciei Specia preferă lacurile cu apă dulce, bogate în pește. În
perioadele de migrație și în sezonul hiemal, utilizează însă
o varientate mai mare de habitate acvatice, fiind întâlnită
și pe râuri sau în zonele de coasta mării, acolo unde apa
are o adâncime suficientă pentru prinderea prăzii prin
scufundare.
Statutul de prezenţă
 odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
 iernare
 reproducere
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Prezență certă
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
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8

Distribuţia speciei
[interpretare]

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Cod

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
prezența acesteia poate fi notată în principal în zonele cu
apă mai adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând
în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria
naturală protejată, prezența speciei poate fi observată pe
tot parcursul anului, zona fiind utilizată pentru
reproducere, odihnă și hrană în perioadele de pasaj și în
sezonul hiemal.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România
în baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin
Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013,
implementat de Centrul Național de Dezvoltare Durabilă
în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere
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A.1

Specia

A017 - Phalacrocorax carbo


A.2

Tipul populaţiei speciei în aria
naturală protejată




Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria
naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală
protejată

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
prezența acesteia poate fi notată în principal în zonele cu
apă mai adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând
Localizarea speciei [descriere] în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria
naturală protejată, prezența speciei are un caracter
ocazional, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și
hrană în perioadele de pasaj și în sezonul hiemal.

A.5

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere):
 Clasa 5: 50-100 perechi
Mărimea populaţiei speciei în Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
locul respectiv
 Clasa 4: 500-1.000 indivizi
Populație care doar iernează în aria naturală protejată:
 Clasa 3: 100-500 indivizi
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A.6

Calitatea datelor referitoare la
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri
populaţia speciei în locul
complete
respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Phylloscopus collybita

Nr
1
2
3
4

5

A. Date generale ale speciei
Informație/
Descriere
Atribut
Cod SpecieA315
Natura 2000
Denumirea
Phylloscopus collybita
ştiințifică
Denumirea
Pitulice mică
populară
Descrierea speciei Este mică, are o lungime a corpului 10-12 cm, anvergura de 18-20 cm, o
masă corporală medie de 9 g. Părţile superioare sunt de culoare verzuimaronii, galben pal pe cele inferioare, cu abdomen albicios. Cioc închis la
culoare, sprânceana scurta și palidă. Masculul și femela seamănă foarte
bine. Seamănă foarte bine cu pitulicea fluierătoare, dar are coloritul mai
puţin stringent și este identificată după cântecul caracteristic. Se hrănește cu
insecte. Media de viață în libertate este de doi ani.
Perioade critice Perioada de cuibărit și creșterea puilor
Împerecherea începe la sfârșit de aprilie și început de mai. Femela
construiește un cuib foarte mic, rotund, cu o intrare laterală, care este așezat
pe sol sau foarte aproape de acesta, fiind camuflat în vegetaţia scundă din
liziere, terasamente de drumuri forestiere sau tăieturi de pădure. Acesta este
făcut din frunze uscate, crenguțe, iarbă sau muşchi și este căptușit cu frunze
fine sau chiar cu pene.
Incubația, hrănirea puilor și îngrijirea cuibului cad în întregime în sarcina
femelei, care este capabilă să își crească singură puii. Foarte rar masculul
contribuie la creșterea puilor eclozați, aducând hrană pentru aceștia. Ponta
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este formată din 3-9 ouă, iar dacă se va depune o a doua pontă în decursul
aceluiași an atunci aceasta va fi mai mică.
Ameninţări :
-Modificarea, fragmentarea și pierderea habitatului.
-Managementul defectuos al pădurii.
-Poluarea.
-Perturbarea cauzată de alte activități antropogene.
-Defrişarea pădurilor este o ameninţare pentru păsări, pentru ca le distruge
locurile de cuibărit.
6 Cerinţe de habitat Poate fi întâlnită în păduri mature, în zone deschise, parcuri și grădini unde
există arboret pe care îl foloseşte la cuibărit. Cuibărește atât în pădurile de
foioase, mixte sau de conifere, cât și în habitatele antropice precum parcuri,
livezi, cimitire vechi și grădini. În Munții Carpați cuibărește de la poalele
lor până la altitudini de 1.500-1.600m. Preferă pădurile de foioase, cu fag,
stejar, alun sau salcie, dar în centrul și estul ariei de distribuție poate fi
găsită și în păduri de pin, molid sau brad. Habitatele umede sunt mai
degrabă preferate de populaţiile din sud decât de cele din nord.
7 Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1 Specia

Phylloscopus collybita – Pitulice mică
Cod Natura 2000: A315, Cod EUNIS: 1211.

Cuibărește în pădurile de foioase din sit, dar și în habitatele
2 Informaţii specifice speciei antropice precum parcuri, livezi, cimitire vechi și grădini.
Preferă pădurile de foioase cu salcie, din sit.
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3

Statutul de prezenţă
[temporal]

Reproducere

4

Statutul de prezenţă
[spaţial]

Larg răspândită

5

Statutul de prezenţă
[management]

Nativă

6 Abundenţă
7

Perioada de colectare a
datelor din teren

Distribuţia speciei
8
[interpretare]

9

10

Comună
Martie - octombrie 2018
Cu ocazia deplasărilor efectuate în anul 2018, specia a fost
observată pe limita nordică a sitului, în zona vestică și centrală a
acestuia, fiind larg răspândită

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în
baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin Programul
Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de
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Centrul Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
 http://pasaridinRomânia.sor.ro/Pitulice-mica
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the
European Communities
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A315 - Phylloscopus collybita

A.2.

Tipul populației
speciei în aria
naturală protejată

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)

A.3.

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4.

Localizarea speciei
[descriere]

Cu ocazia deplasărilor efectuate în anul 2018, specia a fost
observată în zonele cu cu păduri, tufișuri și mărăcini, fiind larg
răspândită în tot situl..

A.5.

Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6.

Calitatea datelor
referitoare la

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
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populația speciei în
locul respectiv
A.7.

Clasa densității
speciei

Medie

A.8.

Confidențialitate

Informaţii publice

A.9.

Alte detalii

-

Picus canus

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

1.

Cod Specie-Natura 2000 A234

2.

Denumirea științifică

Picus canus

3.

Denumirea populară

Ghionoaie sură

4.

Descrierea speciei

De marime medie, este cu circa 20% mai mică decât ghionoaia
verde. Lungimea corpului este de 27–30 cm și greutatea de 110–
140 g. Anvergura aripilor este de circa 38-40 cm. Adulții au o
înfățisare apropiată, însă masculul are ca semn distinctiv o pată
roșie pe frunte. Penajul este verde măsliniu, iar capul gri – verde
deschis.

5.

Perioade critice

Aprilie - Iunie

6.

Cerințe de habitat

Specia este considerată ca una specializată ce preferă pădurile de
foioase din regiuni colinare și muntoase, fiind prezentă în special
în pădurile dominate de fag sau stejar, rareori în păduri de zadă,
Larix decidua. Îi plac porţiunile de pădure mai umede și de multe
ori cuibărește în apropierea pâraielor; de aceea populaţii
semnificative se pot întâlni în pădurile de luncă. Pășunile
împădurite pot fii considerate habitat secundar pentru această
specie. Habitatul de cuibărit și cel de hrănire diferă, dar sunt strâns
legate între ele, din aceste considerente specia fiind catalogată ca o
specie- indicator pentru calitatea habitatelor forestiere. În România
cuibărește în principal în pădurile dominate de fag și de stejar în
Carpaţi, Subcarpaţi și în zonele colinare ale Podișului
Transilvaniei.

Descriere
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7.

Nr

Fotografii

-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere
Specia

Picus canus – Ghionoaie sură
Cod Natura 2000: A234, Cod EUNIS: 1218, prezentă în anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice
speciei

Pasăre sedentară, răspândită în pădurile de foioase, în pădurile de
amestec sau în cele de molid până la o altitudine de 1.300 m. A
fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și
Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu
și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2002-2012). A
fost observată pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este
citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu și colab.
(2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde
această specie ca păsăre posibil clocitoare.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

Rezident

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Prezență certă (atunci când prezența speciei este certă dar fără a
putea preciza alte detalii)

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

În cursul deplasărilor efectuate în perioada de monitorizare,
specia a fost observată izolat, în zonele împădurite din zona de
vărsare a Oltului în Dunăre.

1.
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9.

10.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS
A., Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional
Cozia, Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe
area, Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA,
Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
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 PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna from
the Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake
(south of România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to
the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
 TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145154.
 MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1152 (in Românian)
 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
 MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1260
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Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

A.1. Specia

Descriere
A234 - Picus canus

A.2. Tipul populației speciei în Populație permanentă (sedentară/rezidentă);
aria naturală protejată
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]
A.5. Mărimea populației
speciei în locul respectiv

Zonele împădurite din zona de vărsare a Oltului în Dunăre

Minim 15 indivizi– Maxim 25 indivizi (6-10 perechi)

A.6. Calitatea datelor
referitoare la populația
speciei în locul respectiv

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7. Clasa densității speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

În Europa ghionoaia sură cuibărește în climat temperat și în
regiunile boreale cu un climat mai moderat. Are o răspândire
foarte largă în Eurasia, din vestul Europei până în Japonia.
Lipsește în totalitate din sud-vestul Europei și din Marea
Britanie. Unele subspecii cuibăresc în zone subtropicale și
tropicale. Este o specie cu o distribuţie largă în România, în
unele zone putând fi considerată chiar comună. În România
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cuibăresc între 30.000 și 60.000 de perechi, ceea ce reprezintă
populaţia cea mai mare de pe continent (exceptând-o pe cea din
Rusia); aceasta este stabilă și cu importanţă deosebită pe plan
european.
Platalea leucorodia

Nr
1
2
3
4

5
6

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere
Cod Specie-Natura 2000
A034
Denumirea ştiințifică
Platalea leucorodia
Denumirea populară
Lopătar
Descrierea speciei
Se hrăneşte în special dimineața şi seara, în zone cu apă
mică, care au adâncimea maximă de 30 cm, unde prinde
insecte acvatice şi larvele acestora. Îşi plimbă ciocul puţin
întredeschis într-o parte şi alta, culegând şi filtrând hrana. Se
hrăneşte în grupuri, astfel fiind mai eficient în capturarea
prăzii. Din dieta acestei specii mai fac parte şi viermii,
moluştele, crustaceele, broaştele, peştii mici (10-15 cm
lungime) şi foarte rar algele sau alte plante acvatice. Unii
autori consideră că aceste particule vegetale sunt ingerate
accidental, odată cu hrana de origine animală. Poate zbura
până la 10-15 km (şi chiar 50) de la locul de cuibărit până la
habitatele de hrănire.
Perioade critice
Perioada de prezență în aria naturală protejată (pasaj)
Cerinţe de habitat
Lopătarul este o specie caracteristică bălţilor şi lacurilor
puţin adânci cu stufărişuri şi pâlcuri de copaci. Preferă
aceste zone umede din zona de câmpie. Longevitatea
maximă cunoscută este de 30 de ani şi 1 lună. Atinge
maturitatea sexuală la 3-4 ani. Este o pasăre sociabilă,
care trăieşte în grupuri care pot ajunge până la 100 de
exemplare. În zbor formează linii de front sau oblice.
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7

Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera

Nr
1

2
3
4
5
6
7
8

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Platalea leucorodia – Lopătar
Cod Natura 2000: A034, Cod EUNIS: 1220, prezentă în
anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva
Păsări).
Informaţii specifice speciei Lopătarul este o specie caracteristică bălţilor şi lacurilor
puţin adânci cu stufărişuri şi pâlcuri de copaci.
Statutul de prezenţă
odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Rară
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
[interpretare]
prezența acesteia poate fi notată în principal în zonele cu
apă de adâncime mică. Luând în considerare tipul de
habitat majoritar întâlnit în aria naturală protejată,
prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind
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utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj.
9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de
România către Comisia Europeană la data de 31
martie
2014,
activitate
realizată
prin
proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în baza
art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin Programul
Operațional
Sectorial
”Mediu”
2007-2013,
implementat de Centrul Național de Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice.

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru

Descriere

A.1

Specia

A034 - Platalea leucorodia

A.2

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă de
adâncime mică. Luând în considerare tipul de habitat
majoritar întâlnit în aria naturală protejată, prezența speciei
are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în special
pentru odihnă și hrană în perioadele de pasaj.

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Mărimea populaţiei speciei
Clasa 1: 10-50 indivizi
în locul respectiv

A.6

Calitatea datelor referitoare
la populaţia speciei în locul Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Podiceps cristatus
A. Date generale ale speciei
Nr
Informație/ Atribut
1
Cod Specie-Natura 2000
2
Denumirea ştiințifică
3
Denumirea populară

Descriere
A005
Podiceps cristatus
Corcodel mare
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4

Descrierea speciei

5
6

Perioade critice
Cerinţe de habitat

7

Fotografii

Este o specie parțial migratoare, care cuibărește într-o
mare varietate de tipuri de habitate acvatice, cum sunt
lacurile cu apă dulce sau salmastră cu vegetație emersă și
submersă abundentă, preferând și apele eutrofizate și pe
cele nonacide, care au substrat mâlos sau nisipos și maluri
mai mult sau mai puțin abrupte. Poate pluti pe suprafața
apei sau poate intra în imersie, lăsându-și afară numai
gâtul și capul, în cazul în care simte un pericol. Pe uscat se
mișcă destul de greu, iar pentru a se ridica în zbor de pe
apă trebuie să-și ia avânt fugind pe apă; nu poate zbura de
la nivelul solului. Atinge în libertate longevitatea maximă
de 19 ani și 2 luni. Ajunge la maturitate sexuală la vârsta
de 2 ani. Hrana este alcătuită în general din insecte
acvatice și pești de talie mică și medie de până la 25-30 cm
lungime. Obține hrana prin scufundare de la suprafața apei
folosindu-se pentru propulsie de picioare sau de aripi.
Adâncimea la care se scufundă este de până la 4 m, însă
poate ajunge excepțional și la 6 m, timpul petrecut sub apă
fiind de până la 1 minut. Consumă prada atât în timpul
scufundării, cât și la suprafața apei, în funcție de mărimea
ei.
Perioada de reproducere și creștere a puilor (mai-iulie)
În general, preferă habitatele acvatice care au adâncimi de
până la 5 m și o suprafață mare a luciului de apă. În timpul
iernilor este o specie comună pe lacuri cu deschidere mare,
unde apa nu îngheață, și poate fi observată doar ocazional
de-a lungul coastei habitatelor marine, în estuare sau
golfuri protejate de acțiunea valurilor mari. Corcodelul
mare duce de obicei o viață solitară, rareori fiind observat
în grupuri mari mari de 100 de indivizi. Este puțin activ la
suprafața apei, dar un foarte bun înotător și scufundător.
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informaţie/ Atribut
Descriere
1
Specia
Podiceps cristatus – Corcodel mare
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2

Informaţii specifice speciei

3

Distribuţia specie
[harta distribuţiei]

4

Distribuţia speciei
[interpretare]

5

Statutul de prezenţă
[temporal]

6

Statutul de prezenţă
[spaţial]
Statutul e prezenţă
[management]

7

Cod Natura 2000: A005, Cod EUNIS: 1226.
Este o specie parțial migratoare, care cuibărește într-o
mare varietate de tipuri de habitate acvatice, cum sunt
lacurile cu apă dulce sau salmastră cu vegetație emersă și
submersă abundentă, preferând și apele eutrofizate și pe
cele nonacide, care au substrat mâlos sau nisipos și maluri
mai mult sau mai puțin abrupte. În general, preferă
habitatele acvatice care au adâncimi de până la 5 m și o
suprafață mare a luciului de apă.

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
prezența acesteia poate fi notată în principal în zonele cu
apă mai adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria
naturală protejată, prezența speciei nu reliefează efective
numerice mari, zona fiind utilizată în special pentru odihnă
și hrană în perioadele de pasaj și în sezonul de cuibărit.
 odihnă şi hranire / pasaj
 reproducere
Larg răspândită
Nativă
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8
9
10

Abundenţă
Perioada de colectare a
datelor din teren
Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Prezență certă
Octombrie 2017 – Martie 2019
 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
 Situația efectivelor la nivel național raportată de
România către Comisia Europeană la data de 31 martie
2014, activitate realizată prin proiectul ”Sistemul
național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări
din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”
finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”
2007-2013, implementat de Centrul Național de
Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A005 - Podiceps cristatus


A.2

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai
adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în considerare
tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală protejată,
prezența speciei nu reliefează efective numerice mari, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj și în sezonul de cuibărit.

A.5

Mărimea populaţiei
speciei în locul respectiv

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere):
 Clasa 1: 10-50 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei în locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

A.4

Podiceps grisegena
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Nr
1
2
3
4

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod Specie-Natura 2000
Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

5
6

Perioade critice
Cerinţe de habitat

7

Fotografii

Descriere
A006
Podiceps grisegena
Corcodel cu gât roșu
Pe uscat iese rar și se mișcă greu, iar pentru a se ridica în
zbor de pe apă trebuie să-și ia avânt fugind pe apă. Nu poate
zbura de la nivelul solului. Este mai puțin sociabilă spre
deosebire de alte specii de corcodel. Atinge în libertate
longevitatea maximă de 11 ani. Ajunge la maturitate
sexuală la vârsta de un an. Hrana este alcătuită în general
din nevertebrate acvatice, precum insecte, moluște și
crustacee, în măsură mai mică hrănindu-se cu pești de talie
mică. Obține hrana prin scufundare sau prin înot la
suprafață, cu capul scufundat. Adâncimea la care se
scufundă este 7-10 m, timpul petrecut sub apă fiind de până
la 74 de secunde. Consumă prada atât în timpul scufundării,
cât și la suprafața apei, în funcție de mărimea ei. Rareori se
hrănește și cu reptile și broaște.
Perioada de reproducere și creștere a puilor (mai-iunie)
Specia cuibărește pe lacurile interioare cu suprafață mică de
până la 3 ha, cu adâncimi de maxim 2 m și vegetație
emergentă abundentă, preferând apele din zone împădurite.
Habitatele de hrănire includ heleșteie și lacuri mici, bălți
formate de-a lungul râurilor, precum și lagune costiere și
estuare. În habitatele marine sunt preferate zonele mai
depărtate de mal, spre largul mării, cu adâncimi de până la
15 m și cu substrat de nisip și pietriș, stânci solitare și
bancuri de alge plutitoare. Iarna este comun pe lacuri cu
deschidere mare, unde apa nu a înghețat, și poate fi observat
ocazional de-a lungul coastei pe estuare sau golfuri
protejate de acțiunea valurilor mari, abundente în pește. De
obicei ziua stă în desișuri, iar spre seară pe luciul de apă.
-
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Nr
1
2

3
4
5
6
7
8

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Podiceps grisegena – Corcodel cu gât roșu
Cod Natura 2000: A006, Cod EUNIS: 1227.
Informaţii specifice speciei
Specia preferă lacurile cu apă dulce, bogate în resurse de
hrană. În perioadele de reproducere și migrație, utilizează
însă o varientate mai mare de habitate acvatice, fiind
întâlnită și pe râuri sau în zonele de coasta mării, acolo unde
apa are o adâncime suficientă pentru prinderea prăzii prin
scufundare.
Statutul de prezenţă
 odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
 reproducere
Statutul de prezenţă [spaţial] Larg răspândită
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Rară
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
[interpretare]
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai
adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei nu reliefează efective numerice
mari, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj și în sezonul de cuibărit.
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9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Cod
A.1

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în
baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin Programul
Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de
Centrul Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice.

Harta de distribuție a speciei poligon
Parametru
Descriere
Specia

A006 - Podiceps grisegena


A.2

Tipul populaţiei speciei în
aria naturală protejată



Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează
aria naturală protejată pentru reproducere)
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele cu apă mai
adâncă de pe cursul Oltului și al Dunării. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria naturală
protejată, prezența speciei nu reliefează efective numerice
mari, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj și în sezonul de cuibărit.

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată pentru reproducere):
Mărimea populaţiei speciei
 Clasa 0: 1-10 perechi
în locul respectiv
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 1: 10-50 indivizi

A.6

Calitatea datelor referitoare
la populaţia speciei în locul Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
respectiv

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice.

A.9

Alte detalii

-

Pagina 469

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

Podiceps nigricollis

Nr
1
2
3
4

5
6

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod Specie-Natura 2000
Denumirea ştiințifică
Denumirea populară
Descrierea speciei

Perioade critice
Cerinţe de habitat

Descriere
A008
Podiceps nigricollis
Corcodel cu gât negru
Este o specie migratoare, care are arealul de răspândire în
toată Europa. Sudul continentului reprezintă cartierele în
care migrează pentru a ierna. Populația asiatică cuibărește în
centrul și vestul continentului, migrând către sud-est pentru
iernare. Efectivele nord-americane cuibăresc în centrul și
vestul continentului, migrând apoi către America Centrală și
regiunea sudică a Americii de Nord. În România specia este
oaspete de vară, cuibărind cu precădere pe apele stătătoare
interioare sau chiar pe bălțile formate de-a lungul râurilor,
iar iarna poate fi observată pe suprafața apei în zonele
costiere și pe lacurile e acumulare cu suprafață mare
(complexul lagunar Razelm-Sinoe, Delta Dunării etc.).
În timpul pasajelor și în cartierele de iernare formează
stoluri, uneori foarte mari. Atinge în libertate longevitatea
maximă de 13 ani și 1 lună. Ajunge la maturitate sexuală la
vârsta de 2 ani. Hrana este alcătuită în general din
nevertebrate acvatice, precum larve și adulți de insecte,
moluște și crustacee, în măsură mai mică hrănindu-se și cu
viermi, melci, pești mici, amfibieni și chiar șerpi de talie
mică. Obține hrana rotindu-și capul dintr-o parte în alta la
suprafața apei sau se scufundă până la 5,5 m, stând imersat
până la 1 minut. Consumă prada atât în timpul scufundării,
cât și la suprafața apei, în funcție de mărimea ei.
Perioada de cuibărit și creștere a puilor (mai-iulie)
Pe timpul sezonului de cuibărit specia frecventează bazine
temporare sau permanente, puternic eutrofizate, cu apă
puțin adâncă și vegetație abundentă, cum sunt mlaștinile și
lacurile cu vegetație submersă dispersată și pâlcuri de stuf.
De asemenea, preferă și heleșteiele și iazurile piscicole,
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canalele de irigație, bălțile formate de-a lungul râurilor și
zonele inundabile. În afara sezonului de cuibărit specia se
mută pe lacuri sărate, lacuri de acumulare și chiar în estuare
costiere, golfuri și canale marine cu apă puțin adâncă. De
obicei ziua stă în desișuri de vegetație, iar noaptea iese pe
luciul de apă. Înoată foarte repede la suprafața apei, fiind de
asemenea și un bun scufundător. Pe uscat iese rar și se
mișcă greu. Pentru a se ridica în zbor de pe apă trebuia să-și
ia avânt fugind pe apă. Nu poate zbura de la nivelul solului.
Este cel mai sociabil dintre corcodei și de obicei se observă
în grupuri.
7

Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera

Nr
1
2

3

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Podiceps nigricollis – Corcodel cu gât negru
Cod Natura 2000: A008, Cod EUNIS: 1228.
Informaţii specifice speciei Pe timpul sezonului de cuibărit specia frecventează zonele
umede temporare sau permanente, puternic eutrofizate, cu
apă puțin adâncă și vegetație abundentă, cum sunt zonele
mlăștinoase și bălțile cu vegetație submersă dispersată și
pâlcuri de stuf.
Statutul de prezenţă
odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
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4
5
6
7
8

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

9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Larg răspândită
Nativă
Rară
Octombrie 2017 – Martie 2019
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei,
prezența acesteia poate fi notată în zonele cu apă stagnantă
de la nivelul sitului precum bălțile( chiar și cele
temporare), lacul de acumulare, precum și cursul Oltului și
al Dunării. Luând în considerare tipul de habitat majoritar
întâlnit în aria naturală protejată, prezența speciei are un
caracter ocazional, zona fiind utilizată în special pentru
odihnă și hrană în perioadele de pasaj.





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de
România către Comisia Europeană la data de 31 martie
2014, activitate realizată prin proiectul ”Sistemul
național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări
din România în baza art. 12 din Directiva Păsări”
finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”
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2007-2013, implementat de Centrul Național de
Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice.

Cod

Harta de distribuție a speciei poligon
Parametru
Descriere

A.1

Specia

A.2

Tipul populaţiei speciei în Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire

A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

A008 - Podiceps nigricollis

Pe timpul sezonului de cuibărit specia ar putea utiliza zonele
umede temporare sau permanente, puternic eutrofizate, cu
apă puțin adâncă și vegetație abundentă, cum sunt zonele
mlăștinoase și bălțile cu vegetație submersă dispersată și
pâlcuri de stuf. La nivelul ariei protejate prezența speciei este
notată în principal în timpul perioadelor de pasaj, zona fiind
utilizată în special pentru odihnă și hrană.

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Mărimea populaţiei speciei
Clasa 1: 10-50 indivizi
în locul respectiv

A.6

Calitatea datelor
referitoare la populaţia
speciei în locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7

Clasa densităţii speciei

Scăzută
Pagina 473

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

A.8

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9

Alte detalii

-

Pyrrhula pyrrhula

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

Descriere

1

Cod Specie-Natura
2000

A372

2

Denumirea ştiințifică

A372 - Pyrrhula pyrrhula

3

Denumirea populară

Mugurar

4

Descrierea speciei

Descriere: Mugurarul este o specie care cuibărește în toată Europa.
Efectivele ce cuibăresc în nord, migrează spre sud pentru a ierna, dar
nu ies în afara arealului de distribuție. Un individ matur prezintă o
lungime a corpului de 16-18 cm, o greutate de circa 21 g și o
anvergură a aripilor de 26-28 cm. Masculii au fața și creștetul negre,
aripile negru cu gri, părțile inferioare roz cu roșu, tartița albă, coada
neagră, ochii și ciocul scurt negre, iar femela are părțile inferioare de
culoare rozalie-maronie.
Hrană: Hrana preferată de mugurar este reprezentată de semințe,
fructe și muguri de arbori, fructe de arbuști și insecte.
Reproducere: Perechile sunt monogame și adesea rămân împreună
toată viața. În timpul ritualului nupțial, masculul își etalează pieptul
roșu și tartița albă, merge lateral spre femelă până își ating ciocurile
și regurgitează mâncarea în ciocul femelei.
Cuibăresc în perechi solitare. Cuibul este construit de femelă în
tufișuri sau arbori, la înălțimi de 2-3 m față de sol, din rămurele,
mușchi, licheni și rădăcini.
Femela depune, în luna mai, 3-6 ouă incubate de aceasta timp de
circa 2 săptămâni. În tot acest timp, masculul o hrănește și o ajută la
clocit. După eclozare, puii sunt hrăniți de cei doi părinți până la
vârsta de 14-16 zile când părăsesc cuibul.

5

Perioade critice

Mai - August

6

Cerinţe de habitat

Este întâlnit în pădurile de foioase și în cele de conifere, cât și în
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livezi, parcuri și grădini. Are nevoie de zone cu tufișuri și arboret.
7

Nr

Fotografii

-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descrieree
Specia

Pyrrhula pyrrhula - Mugurar
Cod Natura 2000: A372, Cod EUNIS: 1251.

2

Informaţii specifice
speciei

Mugurarul cuibărește în România, în zona montană, de unde
coboară toamna în zona de câmpie, acolo unde sosesc și unele
populaţii din nordul continentului; astfel iarna, se pot produce
mari concentraţii de mugurari. Execută și migraţii altitudinale în
căutarea hranei, formată preferențial din muguri (de unde și
denumirea populară a speciei), seminţe, fructe și unele
nevertebrate, acestea din urmă fiind deosebit de importante în
creșterea puilor

3

Statutul de prezenţă
[temporal]

Iernare

4

Statutul de prezenţă
[spaţial]

Izolată

5

Statutul de prezenţă
[management]

Nativă

6

Abundenţă

Prezenţă certă

7

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017 - martie 2018; octombrie 2018 – februarie
2019.

8

Distribuţia speciei
[interpretare]

Cu ocazia deplasărilor efectuate în anii 2017, 2018 și 2019,
specia a fost observată iarna, în zonele împădurite și în cele cu
arbuști, de-a lungul cursului principal al Oltului.

1
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9

10

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în
baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin Programul
Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de
Centrul Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
 http://pasaridinRomânia.sor.ro/Mugurar
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the
European Communities

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
A.1. Specia

Descriere

A372 - Pyrrhula pyrrhula

Tipul populației
A.2. speciei în aria naturală Populație care doar iernează în aria naturală protejată;
protejată
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A.3.

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4.

Localizarea speciei
[descriere]

Mărimea populației
A.5. speciei în locul
respectiv

Mugurarul este întâlnit în sit iarna, în zonele împădurite și în cele
cu arbuști, de-a lungul cursului principal al Oltului.
Clasa 2: 10- 50 indivizi

Calitatea datelor
referitoare la populația
A.6.
Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei Scăzută
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

-

Rallus aquaticus
A. Date generale ale speciei
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura
2000

A118

2.

Denumirea științifică Rallus aquaticus
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3.

Denumirea populară Cârstel de baltă

4.

Descrierea speciei

Partea de sus a corpului este stacojie cu dungi negre, fața și partea de
jos a corpului este gri-albăstruie cu bare albe și negre pe flancuri și
subcodalele sunt albe și dungate. Ciocul lung și ochii sunt roșiatici, iar
picioarele sunt roz. Sexele sunt similare cu toate că femela este mai
mică. Lungimea corpului este de 23-26 cm, anvergura aripilor de 4043 cm, greutatea medie a corpului de 140 g (mascul) și 110 g
(femelă). Se hrănește cu nevertebrate terestre și acvatice, amfibieni
mici, pești, păsări și mamifere și uneori material vegetal. Longevitatea
maximă cunoscută în libertate este de 8 ani.

5.

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor. Femela depune în mai-iunie o pontă formată din 5-16 ouă de
culoare crem-deschis cu pete maronii. Dimensiunea unui ou este de 36
× 26 mm. Ponta este incubată de ambii părinți timp de 19-22 de zile,
incubația începând deseori înainte ca toate ouăle să fie depuse. Puii
devin zburători la vârsta de 7-9 săptămâni. În cazurile în care cuibul
este descoperit, femela poate să transporte toate ouăle în alt loc, unu
câte unul.
Amenințări:
- Pierderea şi alterarea habitatului.
- Poluarea şi gestionarea defectuoasă a apelor.
- Perturbările cauzate de activități antropice.

6.

Cerințe de habitat

Cârstelul de baltă este o pasăre care are nevoie de zone nămoloase,
arătând o preferință pentru habitate acvatice stătătoare sau lent
curgătoare, cu un nivel al apei cuprins între 5 şi 30 cm adâncime, care
sunt înconjurate de un brâu de vegetație acvatică deasă, emergentă sau
submergentă.
S-a observat că specia manifestă preferință pentru habitate mozaicate
cu zone de uscat şi copaci în detrimentul unei zone umede mai mari.
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7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1.

Specia

Rallus aquaticus – Cârstel de baltă
Cod Natura 2000: A118, Cod EUNIS: 1253, prezentă în anexa IIB a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice
speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Ridiche (2012) și Orzață (2002-2012).
Orzață (2012) citează specia în lista pieselor de la Muzeul Sătesc
Orlea, colectat din 1960. Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia
(1992). Preferă habitatele acvatice cu apă stagnantă și vegetație
emergentă, mai ales acolo unde adâncimea apei este mică și există
suprafețe compacte acoperite cu vegetație de tip stuficol.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă
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6.

Abundență

7.

Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

Rară

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia
poate fi notată în principal în zonele umede (chiar și în zonele cu
bălți temporare). Luând în considerare tipul de habitat majoritar
întâlnit în sit, prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind
utilizată în special pentru odihnă în perioadele de pasaj. Este de
asemena o specie cuibăritoare în număr nu foarte mare de perechi.

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
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Cod

Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A118 - Rallus aquaticus

A.2. Tipul populației speciei în Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire.
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zonele umede (chiar și
bălțile temporare) de pe teritoriul rezervației naturale. Luând în
considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în rezervația naturală,
prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind utilizată în
special pentru odihnă în perioadele de pasaj.

A.5. Mărimea populației
Clasa 1: 10-50 indivizi
speciei în locul respectiv
A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Scăzută.

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice.

A.9. Alte detalii

Cârstelul de baltă este o pasăre cu distribuție largă, arealul ei
cuprinzând Europa, Asia şi Africa de Nord. Cuibăreşte în aproape
toată Europa, aici regăsindu-se mai puțin de jumătate din arealul
său cuibăritor, dar momentan nu sunt disponibile date clare cu
privire la această specie din cauza schimbărilor taxonomice
recente.
În România este o specie răspândită în zonele umede din toată
țara, exceptând regiunea muntoasă. În România populația
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cuibăritoare este estimată la circa 11.500-23.000 de perechi,
efective mai mari regăsindu-se în Ucraina şi Rusia.
Riparia riparia

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura 2000

A249

2.

Denumirea științifică

Riparia riparia

3.

Denumirea populară

Lăstun de mal

4.

Descrierea speciei

Mai mic decât lastunul de casă și rândunica, are părțile superioare
maronii, gât și abdomen albe și o dungă închisă pe piept. Aripile
sunt negre pe partea inferioară. Siluetă zveltă, cu aripi lungi și o
coadă puțin bifurcată. Lungimea corpului de 12-14 cm, anvergura
de 25-29 cm, masa corporală medie de 14 g. Masculul și femela
seamănă foarte bine. Se hrănesc cu insecte zburătoare. În luna
mai femela depune între 2 și 7 ouă albe, cu dimensiunea de 18 x
13 mm, pe care partenerii le vor cloci pe rând, timp de 12-16 zile.
S-a constatat că păsările dintr-o colonie au tendința de a se
sincroniza la depunerea pontei, ceea ce duce la eclozarea aproape
simultană a ouălor și la faptul că toți puii din colonie vor avea
aceeași vârstă. Puii sunt hrăniți de ambii părinți până când
părăsesc cuibul, la vârsta de 18-22 zile de la eclozare. Acest timp
de stat la cuib este neașteptat de mare pentru o pasăre de talie atât
de mică, însă este justificat de faptul că, atunci când tinerii
părăsesc cuibul, ei trebuie să fie apți să zboare și să captureze cu
mare îndemânare insecte din zbor.

5.

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.

6.

Cerințe de habitat

Poate fi găsit în mai multe tipuri de habitat, inclusiv în apropierea
fermelor, pe pășuni și mlaștini, de obicei în apropierea râurilor și
a lacurilor. Păsările ajung în cartierele de iernare în lunile
octombrie-noiembrie și revin în martie. Longevitatea maximă
înregistrată în natură este de 10 ani, dar media este situată în jurul
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vârstei de 4 ani.
7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1. Specia

Riparia riparia – Lăstun de mal
Cod Natura 2000: A249, Cod EUNIS: 1260.

2. Informații specifice
speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera
(2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Munteanu și Szabo (2001)
semnalează lăstunul de mal, peste 1.000 de exemplare, cuibăritor la
confluența Oltului cu Dunărea. Este citată cuibăritoare sau posibil
cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu și colab. (2002),
în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde această
specie ca păsăre posibil clocitoare. Specia utilizează pentru cuibărit
malurile apelor, fiind observată frecvent în zonele cu faleze ale
Oltului şi ale Dunării.

3. Statutul de prezență
[temporal]
4. Statutul de prezență
[spațial]




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

Larg răspândită
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5. Statutul de prezență
[management]

Nativă

6. Abundență

Comună

7. Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8. Distribuția speciei
[interpretare]

Specia utilizează preponderent zonele cu faleze, ale Oltului şi ale
Dunării și imediata vecinătate a acestora, regăsind aici
particularități de habitat cu favorabilitate pentru hrănire şi cuibărit.

9. Distribuția speciei [harta
distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS A.,
Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional Cozia,
Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
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 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna
of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area,
Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA,
Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna from
the Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake
(south of România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to
the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
 TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.
 MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)
 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
 MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
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(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate
în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A249 - Riparia riparia

A.2. Tipul populației speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Specia utilizează preponderent zona de mal a rezervației naturale și
imediata vecinătate a acesteia, regăsind aici particularități de habitat
cu favorabilitate pentru prezența lăstunului de mal.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 4: 1.000-5.000 indivizi
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria natural
protejată pentru reproducere)
 Clasa 3: 100-500 perechi
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A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei Medie
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Lăstunul de mal este una dintre puținele specii de paseriforme
cosmopolite fiind nativă în următoarele zone: neartică, paleartică,
orientală, etiopiană, neotropicală și în insulele oceanice. Este o
specie migratoare, care iernează în sudul arealului său, cartierele de
iernare întâlnindu-se cu preponderență în America de Sud și de Est,
în Africa și în Arhipelagul Indonezian. În România populația
cuibăritoare este estimată la 45.000-90.000 de perechi.

Saxicola rubetra

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

1.

Cod Specie-Natura 2000 A275

2.

Denumirea științifică

Saxicola rubetra

3.

Denumirea populară

Mărăcinar mare

4.

Descrierea speciei

Masculul are sprâncenele albe și distincte, gușa ruginiu portocalie
pe marginea căreia este prezentă o dungă albă spre obraji. Pe aripi
are de asemenea câte o pată albă evidentă. Femela are un colorit
mai șters, fiind deosebită de mărăcinarul negru prin banda albă de
pe marginea târtiței. Perechile sunt monogame, iar legătura dintre
parteneri poate dura toată viața. Cuibul este construit doar femelă
și este instalat pe sol, în tufișuri sau în arbori de mici dimensiuni.
Ponta este formată din 5-7 ouă de culoare albastru-deschis cu
dimensiuni între 19x14 mm clocite doar de femelă timp de 12-13
zile. Puii părăsesc cuibul după 17-19 zile rămânând pe sol în
vecinătatea acestuia deoarece sunt incapabili de zbor. Părinții îi
îngrijesc până devin independenzi la vârsta de 28-30 de zile.
Pot atinge vârsta de 6-9 ani și ating maturitatea sexuală la vârsta

Descriere
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de un an. Se hrănește în principal cu nevertebrate, cu insecte de
mărime medie, cu melci și râme. Cântă pe la venirea nopții și
seara.
5.

Perioade critice

Aprilie - Iunie

6.

Cerințe de habitat

Este o specie clocitoare comună în zonele deschise, pajiști cu
smocuri de ierburi înalte și tufișuri rare, vegetația ruderală de-a
lungul drumurilor și șanțurilor, în culturile agricole, liziere de
pădure, terenuri virane sau zone necultivate.

7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Saxicola rubetra – Mărăcinar mare
Cod Natura 2000: A275, Cod EUNIS: 1263.

2.

Informații specifice speciei

Oaspete de vară, cuibăritor şi migrator în România, mai
numeros în Lunca Dunării în pasaj. A fost observată în Lunca
Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Orzață (2012); Este citată ca posibil cuibăritoare în zonă de
Ciochia (1992).

3.

Statutul de prezență
[temporal]

4.

Statutul de prezență [spațial] Larg răspândită




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere
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5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Comună

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Conform cerințelor de habitat ale speciei, aceasta poate utiliza
toată suprafața foretieră a sitului însă densitatea nu este una
ridicată.

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A.,
MATIS A., Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul
Naţional Cozia, Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului,
Şt. Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
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Cod

Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe
area, Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură,
TPPA, Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea
din Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1152 (in Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică
din România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole,
V., (eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România.
Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1260

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A275 - Saxicola rubetra

A.2. Tipul populației speciei în aria Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată
naturală protejată pentru reproducere)
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei [descriere] Conform cerințelor de habitat ale speciei, aceasta poate
utiliza toată suprafața forestieră a rezervației însă densitatea
nu este una ridicată, măracinarul negru preferând mai mult
zonele unde există și regiuni deschise.
A.5. Mărimea populației speciei în Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
locul respectiv
naturală protejată pentru reproducere)
 Clasa 2: 50-100 indivizi
A.6. Calitatea datelor referitoare la Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
populația speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Medie

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

-

Saxicola torquatus

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

1.

Cod Specie-Natura 2000 A276 - Saxicola torquatus

2.

Denumirea științifică

Saxicola torquatus

3.

Denumirea populară

Mărăcinar negru

Descriere
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4.

Descrierea speciei

Masculul se recunoaşte după capul complet negru, inclusiv guşa.
La femelă, capul maroniu. La ambele sexe, o dungă albă pe aripă,
mai evidentă la mascul, care are şi târtiţa albă cu striuri fine
cenuşii (la unii masculi, foarte albă). Fără alb pe coadă (exceptând
populaţiile din regiunea caspică şi Iran). Rasa siberiană (S.
maura) – care poate apărea foarte rar, toamna târziu, în V Europei
- are târtiţa alb-crem, fără striuri, iar penajul postnupţial apare la
fel de deschis ca şi al femelei de mărăcinar mare; sprânceana este
mai ştearsă şi mai puţin evidentă, guşa mai deschisă, contrastând
cu pieptul crem-portocaliu şi lipseşte „mustaţa” negricioasă. Când
stă la pândă, are o postură dreaptă, capul pare mare şi foarte
rotund, iar coada scurtă.
Hrană: consumă nevertebrate mici, ocazional se hrăneşte şi cu
semințe şi fructe. Reproducere: depunde 4-6 ouă începând cu luna
aprilie.

5.

Perioade critice

Aprilie - Iunie

6.

Cerințe de habitat

Pajişti cu tufişuri, preferând locuri mai deschise decât mărăcinarul
mare

7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere
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1.

Specia

Saxicola torquata – Mărăcinar negru
Cod Natura 2000: A276, Cod EUNIS: 1264.

2.

Informații specifice speciei

Oaspete de vară, cuibăritor şi migrator în România, mai
numeros în Lunca Dunării în pasaj. A fost observat în Lunca
Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea
de Orzață (2002-2012) și cursul Oltului de Fântână și colab.
(2012).

3.

Statutul de prezență
[temporal]

4.

Statutul de prezență [spațial] Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Comună

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Conform cerințelor de habitat ale speciei, aceasta poate utiliza
toată suprafața foretieră a rezervației însă densitatea nu este
una ridicată, măracinarul negru preferând mai mult zonele
unde există și regiuni deschise.

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
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 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A.,
MATIS A., Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul
Naţional Cozia, Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului,
Şt. Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the
limitrophe area, Analele Universităţii, s. Biologie,
Horticultură, TPPA, Ingineria mediului, vol. IX (XLV),
Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1152 (in Românian)
 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică
din România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A276 - Saxicola torquatus

A.2. Tipul populației speciei în aria Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria
naturală protejată
naturală protejată pentru reproducere)
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A.3. Localizarea speciei [geometrie]

A.4. Localizarea speciei [descriere] Conform cerințelor de habitat ale speciei, aceasta poate
utiliza toată suprafața foretieră a rezervației însă densitatea
nu este una ridicată, măracinarul negru preferând mai mult
zonele unde există și regiuni deschise.
A.5. Mărimea populației speciei în
locul respectiv

Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6. Calitatea datelor referitoare la
populația speciei în locul
respectiv

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7. Clasa densității speciei

Medie

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

-

Sterna albifrons

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

1.

Cod Specie-Natura
2000

A195

2.

Denumirea științifică

Sterna albifrons

3.

Denumirea populară

Chiră mică

Descriere
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4.

Descrierea speciei

Spatele este maroniu, iar aripile au pene cu margini late, portocalii
cu centrul negru. Abdomenul este alb. Capu este gri, pe gât are o
serie de dungi mici albe și negre, vizibile de aproape, iar pieptul
prezintă nuanțe roz. Cioc închis la culoare. Inel orbital roșu. În zbor
este vizibil desenul cozii și al aripilor. Coada are margini albe,
flancate de benzi negre. Aripile au remige negre, iar secundarele
sunt gri-albăstrui și formează o bandă.

5.

Perioade critice

Mai – iunie. Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și
creștere a puilor.

6.

Cerințe de habitat

Chira mică este caracteristică zonelor umede costiere, dar și
lacurilor interioare cu apă dulce. Cuibărește pe plaje nisipoase sau
pe insule, pe dune de nisip din interiorul bălţilor, uneori pe resturi
vegetale sau pe vegetaţie plutitoare.

7.

Fotografii

-

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Sterna albifrons – Chira mică
Cod Natura 2000: A195, Cod EUNIS: 1279, prezentă în anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice
speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Ridiche (2012) și Orzață (2002-2012).
Munteanu și Szabo (2001, 2004 ) semnalează în timpul verii pe
cursul inferior al Oltului și la confluența Oltului cu Dunărea. Este
citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu și colab.
(2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde
această specie ca păsăre clocitoare.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă
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6.

Abundență

Prezență certă

7.

Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zona acvatică din lungul
Oltului şi a Dunării. Luând în considerare tipul de habitat majoritar
întâlnit în sit, prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind
utilizată în special pentru odihnă în perioadele de pasaj, totuși
există mici suprafețe care ar putea fi folosite pentru cuibărit, însă
cuibăritul nu a fost confirmat.

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS A.,
Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional Cozia,
Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
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avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna
of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate
în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

A.1. Specia

Descriere
A195 - Sterna albifrons
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A.2. Tipul populației
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
speciei în aria naturală odihnă şi/sau hrănire.
protejată
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia
poate fi notată în principal în zona acvatică din lungul Oltului şi a
Dunării. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în
rezervația naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de
pasaj.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Clasa 2: 150-200 indivizi

A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei Scăzută
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice.

A.9. Alte detalii

Specia este răspândită în Europa, la sud de 60 grade latitudine
nordică, în Asia până în vestul Chinei și în nordul Africii. Iernează
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la sud de Sahara, în centura de stepă care străbate Africa. În
România cuibărește atât în zonele de câmpie și deal, cât și în
regiunea muntoasă. Efectivul din România este estimat la120.000 300.000 de perechi, fiind în creștere numerică.
Sterna hirundo
A. Date generale ale speciei
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura
2000

A193

2.

Denumirea științifică

Sterna hirundo

3.

Denumirea populară

Chiră de baltă

4.

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 31 – 37 cm și greutatea de 110 – 145 g.
Anvergura aripilor este de circa 75 – 80 cm. Adulții au înfățisare
similară. Penajul este gri, iar ciocul rosu aprins cu vârful negru și
picioarele roșii. Partea superioară a capului este neagră. Se hrăneste
cu pește (5 – 15 cm lungime), insecte, și melci. Ponta depusă în a
doua parte a lunii mai și în iunie este formată în mod obișnuit din 23 ouă, cu o dimensiune medie de 41,1 x 30,4 mm. Incubaţia
durează în jur de 22-28 de zile și este asigurată de ambii parteneri.
Specia are un caracter foarte ofensiv în apropierea cuibului sau a
puilor, astfel încât poate ataca specii de prădători de talie mare. Puii
părăsesc cuibul la câteva zile după eclozare și sunt îngrijiţi de adulţi
până când devin zburători, la circa 27-30 de zile.

5.

Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.

6.

Cerințe de habitat

Chira de baltă este caracteristică zonelor umede costiere, dar și
lacurilor interioare cu apă dulce. Cuibărește pe plaje nisipoase sau
pe insule, pe dune de nisip din interiorul bălţilor, uneori pe resturi
vegetale sau pe vegetaţie plutitoare.
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7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1.

Specia

Sterna hirundo – Chiră de baltă
Cod Natura 2000: A193, Cod EUNIS: 1282, prezentă în anexa I a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice
speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera
(2003), Ridiche (2012) și Orzață (2002-2012). Pe cursul Oltului în
timpul verii a fost observat de Munteanu și colab. (2004).
Munteanu și Szabo (2001) semnalează specia la confluența Oltului
cu Dunărea. Orzață (2012) citează specia în lista pieselor de la
Muzeul Sătesc Orlea, colectat din 1974 și 1979. Este citată
cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Prezența speciei a fost
confirmată atât în perioadele de pasaj cât și în perioada de cuibărit,
însă nu a fost confirmat cuibăritul în interiorul sitului.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5.

Statutul de prezență

Nativă
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[management]
6.

Abundență

Prezență certă

7.

Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată în principal în zona acvatică din lungul
Oltului şi a Dunării. Luând în considerare tipul de habitat majoritar
întâlnit în sit, prezența speciei are un caracter ocazional, zona fiind
utilizată în special pentru odihnă în perioadele de pasaj, totuși
există mici suprafețe care ar putea fi folosite pentru cuibărit, însă
cuibăritul nu a fost confirmat.

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS A.,
Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional Cozia,
Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
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 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna
of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna from
the Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake
(south of România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to
the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
 TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.
 MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)
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 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
 MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate
în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A193 - Sterna hirundo

A.2. Tipul populației
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
speciei în aria naturală odihnă şi/sau hrănire.
protejată
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența acesteia
poate fi notată în principal în zona acvatică din lungul Oltului şi a
Dunării. Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în
rezervația naturală, prezența speciei are un caracter ocazional, zona
fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în perioadele de
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pasaj.
A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Clasa 3: 300-500 indivizi

A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei Scăzută
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Chira de baltă este o specie circumpolară care are un areal foarte
mare, putând fi întâlnită pe toate continentele exceptând Antarctica.
Este o specie puternic migratoare, care iernează în emisfera sudică,
fiind întâlnită de-a lungul zonelor de coastă ale Americii de Sud, ale
Africii, ale Indiei, în Madagascar și arhipelagul indo-malaysian, în
Australia și în zonele adiacente acesteia. La noi n ţară populaţia
cuibăritoare cu cel mai mare efectiv este în Delta Dunării, dar pot fi
întâlnite populaţii importante și în interiorul ţării, acolo unde găsește
habitate favorabile. Populaţia estimată din România este de 6.6006.900 de perechi cuibăritoare, iar în timpul migrației se pot întâlni
efective cuprinse între 10.000 și 40.000 de indivizi.

Streptopelia turtur

Nr
1.

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod specie-Natura
2000

Descriere

A210

2. Denumirea ştiințifică

Streptopelia turtur

3. Denumirea populară

Turturică

4. Descrierea speciei

Penajul pe spate este maroniu, iar aripile au pene cu margini late,
portocalii cu centrul negru. Abdomenul este alb. Capul este gri, pe
gât are o serie de dungi mici albe și negre, vizibile de aproape, iar
pieptul prezintă nuanțe roz. Cioc închis la culoare. Inel orbital roșu.
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Nr

Informație/ Atribut

Descriere
În zbor este vizibil desenul cozii și al aripilor. Coada are margini
albe, flancate de benzi negre. Aripile au remige negre, iar
secundarele sunt gri-albăstrui și formează o bandă.

5. Perioade critice

Mai – Iunie

6. Cerinţe de habitat

Preferă pădurile de stejar, marginile pădurilor, crânguri, livezi cu
pomi bătrâni, perdele forestiere, parcuri mari cu arbori bătrâni. Este o
specie vegetariană, hrana fiind formată preponderent din semințe.

7. Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1. Specia

2.

Informații specifice
speciei

3. Statutul de prezență

Streptopelia turtur – Turturică
Cod Natura 2000: A210, Cod EUNIS: 1286, prezentă în anexa IIB a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).
În sit este prezentă în perioada de migratie și în perioada de cuibărit.
Sosește începând cu luna martie și părăsește situl în septembrie.
Preferă zavoaiele din preajma cursului apelor din sit. Este o specie
vegetariană, hrana fiind formată preponderent din semințe.
reproducere
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[temporal]
4.

Statutul de prezență
[spațial]

Izolată

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6. Abundență
7.

Perioada de colectare a
Martie-septembrie 2018
datelor din teren

Distribuțiaspeciei
8.
[interpretare]

9.

10.

Prezență certă (atunci când prezența specie este certă dar fără a putea
preciza alte detalii).

Preferă zavoaiele din preajma cursului Dunării și cele de-a lungul
Oltului, în partea de est a sitului. Este o specie vegetariană, hrana
fiind formată preponderent din semințe.

Distribuțiaspeciei
[hartadistribuției]

Alte informații privind
sursele de informații

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România către
Comisia Europeană la data de 31 martie 2014, activitate realizată
prin proiectul ”Sistemul național de gestiune și monitorizare a
speciilor de păsări din România în baza art. 12 din Directiva
Păsări” finanțat prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu”
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2007-2013, implementat de Centrul Național de Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the European
Communities
 Petrovici M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România, Coordonare științifică Societatea
Ornitologică Română și Asociația pentru Protecția Păsărilor și a
Naturii „Grupul Milvus”. Proiect cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională

Cod

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A210 - Streptopelia turtur

A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)

A.3.

Localizarea
speciei
[geometrie]

A.4.

Localizarea
Specie localizată în zăvoaiele din preajma cursului Dunării și cele de-a
speciei [descriere] lungul Oltului, în special în partea de est a sitului.
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A.5.

Mărimea
populaţiei speciei
în locul respectiv

Minim 10 indivizi – Maxim 500 indivizi

A.6.

Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei
în locul respectiv

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7.

Clasa densităţii
speciei

Medie

A.8.

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9.

Alte detalii

-

Sturnus vulgaris

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod Specie-Natura 2000

A351

2. Denumirea științifică

Sturnus vulgaris

3. Denumirea populară

Graur

4. Descrierea speciei

Graurul este o pasăre foarte gregară, mai ales toamna și iarna.
Stolurile sunt de dimensiuni foarte variabile și zgomotoase,
aceasta având rol în apărarea împotriva atacurilor prădătorilor. Ele
execută mișcări de extindere și contractare cu schimbarea
permanentă a formei; mișcarea unui individ în stol este
determinată de mișcările efectuate de vecinii săi cei mai apropiați.
Unele stoluri pot ajunge în mod excepțional până la 1,5 milioane
de păsări, putând crea în centrele orașelor probleme cu
excrementele lor. Pentru a se curăța de paraziți, graurii folosesc
acidul formic al furnicilor pe care îl răspândesc pe pene cu
ajutorul ciocului. Atinge în libertate longevitatea maximă de 22 de
ani și 9 luni. Ajunge la maturitate sexuală la vârsta de un an. În
mare măsură sunt păsări insectivore și au o gamă largă de insecte
cu care se hrănesc: păianjeni, muște, molii, libelule, lăcuste,
tricoptere, gândaci, albine, viespi,furnici etc. O altă sursă de hrană
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este reprezentată de râme, melci și chiar vertebratele mici, cum ar
fi broaște și șopârle.
5. Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei de cuibărit și creștere a
puilor.

6. Cerințe de habitat

Graurii preferă zonele antropice urbane sau suburbane, unde
structurile artificiale și copacii le oferă locuri de cuibărit. Păsările
se hrănesc de obicei în zone ierboase, cum ar fi terenuri agricole,
pășuni, terenuri de sport sau aerodromuri, cazuri în care iarba
scurtă face posibilă hrănirea. În afara localităților, preferă pădurile
deschise cu arbori bătrâni și scorburoși. Capacitatea lor de a se
adapta la o mare varietate de habitate le-a permis să se disperseze
și să se stabilească în diverse locuri din lume, astfel încât specia
este prezentă într-o gamă foarte largă de habitate, din zone umede
de coastă la păduri alpine, unde ajunge la peste 1.900 m altitudine.

7. Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Sturnus vulgaris - Graur
Cod Natura 2000: A351, Cod EUNIS: 1292, prezentă în anexa
IIB a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice

Specie migratoare, cuibăritoare. A fost observată în Lunca
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speciei

Dunării și în zone învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de
Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu (1969), Ciochia
(2001), Petrescu (2002), Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche
(2012) și Orzață (2012). Orzață (2012) citează specia în lista
pieselor de la Muzeul Sătesc Orlea, colectat din 1960 și 1966.
Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este citată
cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu și colab.
(2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”, cuprinde
această specie ca păsăre clocitoare. Specia cu cea mai extinsă
distribuție dintre cele care fac obiectul de protecție al ariei
protejate, fiind întâlnită pe tot cuprinsul sitului, în special în
localitățile din vecinătatea acestuia.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

reproducere

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Comună

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Graurii preferă zonele antropice, unde structurile artificiale și
copacii le oferă locuri de cuibărit. Păsările se hrănesc de obicei în
zone ierboase, cum ar fi terenuri agricole, pășuni, cazuri în care
iarba scurtă face posibilă hrănirea. Este prezentă pe tot cuprinsul
sitului, inclusiv în zonele cu vegetație stuficolă pe care le
utilizează ca suprafețe de odihnă în perioadele de pasaj.
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9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații





Cod

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014, activitate
realizată prin proiectul ”Sistemul național de gestiune și
monitorizare a speciilor de păsări din România în baza art. 12
din Directiva Păsări” finanțat prin Programul Operațional
Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de Centrul
Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu Ministerul
Mediului și Schimbărilor Climatice

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

Descriere

A.1. Specia

A351 - Sturnus vulgaris

A.2. Tipul populației
speciei în aria
naturală protejată

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei Graurii preferă zonele antropice, unde structurile artificiale și copacii le
[descriere]
oferă locuri de cuibărit. Păsările se hrănesc de obicei în zone ierboase,
cum ar fi terenuri agricole, pășuni, cazuri în care iarba scurtă face
posibilă hrănirea. Este prezentă pe tot cuprinsul sitului, inclusiv în
zonele cu vegetație stuficolă pe care le utilizează ca suprafețe de
odihnă în perioadele de pasaj.
A.5. Mărimea populației Clasa 4: 1.500-4.500 indivizi
speciei în locul
respectiv
A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv
A.7. Clasa densității
speciei

Medie

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Este o specie larg răspândită în emisfera nordică. Originară din Eurasia,
este întâlnită în toată Europa, Africa de Nord (din Maroc până în
Egipt), India (în special în nord, dar se extinde în mod,constant spre
sud), Nepal, Orientul Mijlociu, inclusiv Siria, Iran, Irak și nord-vestul
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Chinei. Graurii din sudul și vestul Europei și la sud de paralela 40 sunt
predominant sedentari. Populaţiile nordice din regiunile cu iarnă aspră
migrează. Astfel, un număr mare de păsări din nordul Europei iernează
în Rusia și Ucraina și migrează spre sud-vest și sud-est. În America de
Nord, populațiile nordice migrează toamna din Canada spre sud-vestul
Statelor Unite.
Sylvia atricapilla

Nr
1
2
3
4

5
6

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere
Cod Specie-Natura A311
2000
Denumirea ştiințifică Sylvia atricapilla
Denumirea populară Silvie cu cap negru
Descrierea speciei
Specie robustă ca și constituție, ușor de identificat: masculul are creștetul
negru și un colorit general gri-cenușiu pe partea ventrală, cu aripile și
spatele maronii. Femelele și juvenilii au creștetul maro-ruginiu și un
colorit general asemănător masculului, dar cu nuanțe ușor mai maronii,
spre bej pe partea ventrală. Irisul este negru. Ciocul este destul de masiv
comparativ cu alte specii de silvii.
Perioade critice
Mai - Iulie
Cerinţe de habitat
Este o specie comună ce poate fi observată la mai multe etaje altitudinale,
în păduri cu subarboret dezvoltat, în zăvoaie, la lizieră etc., de asemenea
și în localități, acolo unde sunt prezente tufărișuri și copaci. Se hrănește
cu insecte și alte nevertebrate mici capturate în frunziș, de asemenea cu
fructe mici la sfârșitul sezonului de cuibărit.
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Nr Informație/ Atribut
7 Fotografii

Descriere

Foto: Gabriel Chișamera

Nr
1
2

3
4
5
6
7
8

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere
Specia
Sylvia atricapilla – Silvie cu cap negru
Cod Natura 2000: A311, Cod EUNIS: 1295.
Informaţii specifice
Este o specie comună ce preferă pentru cuibărit zonele cu păduri
speciei
de foioase mixte, de conifer, dar și zonele deschise cu tufe și
marăcinișuri, zăvoaiele.
Statutul de prezenţă
Reproducere
[temporal]
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul de prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Comună
Perioada de colectare a
Aprilie - septembrie 2018
datelor din teren
Distribuţia speciei
Cu ocazia deplasărilor efectuate în anul 2018, specia a fost
[interpretare]
observată în majoritatea zonelor adiacente cursului inferior al
Oltului, având o răspândire largă în zonă.
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9

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii








Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România
în baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin Programul
Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de
Centrul Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
http://pasaridinRomânia.sor.ro/Silvie-cu-cap-negru
BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the
European Communities

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru
Descriere
A.1.
Specia
A311 - Sylvia atricapilla
A.2.
Tipul populației
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere)
naturală protejată
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A.3.

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4.

Localizarea speciei
[descriere]
Mărimea populației
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv
Clasa densității
speciei
Confidențialitate
Alte detalii

A.5.

A.6.

A.7.
A.8.
A.9.

Specia a fost observată în majoritatea zonelor adiacente cursului
inferior al Oltului, cu păduri, tufișuri și mărăcini.
Clasa 3: 100-500 indivizi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Medie
Informaţii publice.
-

Sylvia communis

Nr
1
2
3

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Cod Specie-Natura A309
2000
Denumirea ştiințifică Sylvia communis
Denumirea populară Silvie de câmp

Descriere
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Nr Informație/ Atribut
Descriere
4 Descrierea speciei
Silvia de câmp are aproximativ aceeași mărime cu pițigoiul mare, cu o
lungime a corpului de 13-15 cm. Ambele sexe au partea superioară de
culoare maronie, pieptul bej și abdomenul alb, ochii fiind înconjurați de
un inel alb. Masculul are un cap gri cu gât alb, iar capul femelei este
maron și gâtul opac. Coada este lungă cu marginile albe. Semnele prin
care putem să o distingem de celelalte silvii sunt aripile maro-roșiatice.
5 Perioade critice
Mai - Iulie
6 Cerinţe de habitat
Silvia de câmp este o pasăre caracteristică zonelor joase, dar în unele țări
poate fi întâlnită și la altitudini mai mari, extrema fiind în munții Caucaz,
unde ajunge până la 3.200 m. Este o specie larg răspândită din zona
boreală până la cea stepică și chiar mediteraneeană. Evită pădurile înalte
și zonele umede cu vegetație deasă, având nevoie de habitate mozaicate,
formate din covor vegetal erbaceu înalt, mărăcini și tufișuri. Se întâlnește
adesea pe terenurile agricole, în margini și poieni ale pădurilor de foioase
(rar și de conifere) și câteodată în zona tufărișurilor subalpine și pe lângă
ape în zone mlăștinoase.
7 Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1 Specia
Sylvia communis – Silvie de câmp
Cod Natura 2000: A309, Cod EUNIS: 1298.
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2

Informaţii specifice
speciei

3

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

4

Distribuţia speciei
[interpretare]

5

Statutul de prezenţă
[temporal]
6 Statutul de prezenţă
[spaţial]
7 Statutul de prezenţă
[management]
8 Abundenţă
9 Perioada de colectare a
datelor din teren
10 Alte informaţii privind
sursele de informaţii

Silvia de camp evită pădurile înalte și zonele umede cu vegetație
deasă, având nevoie de habitate mozaicate, formate din covor
vegetal erbaceu înalt, mărăcini și tufișuri. Se întâlnește adesea pe
terenurile agricole, în margini și poieni ale pădurilor de foioase
(rar și de conifere) și câteodată în zona tufărișurilor subalpine și
pe lângă ape în zone mlăștinoase.

Cu ocazia deplasărilor efectuate în anul 2018, specia a fost
observată în zonele cu vegetație ierboasă înaltă, mărăcini și
tufișuri, având un caracter marginal.
Reproducere
Marginală
Nativă
Prezenţă certă
Aprilie, mai, iunie, iulie 2018
 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
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activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în
baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin Programul
Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de
Centrul Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
 http://pasaridinRomânia.sor.ro/Silvie-de-camp
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the European
Communities
 Petrovici M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România, Coordonare științifică Societatea
Ornitologică Română și Asociația pentru Protecția Păsărilor
și a Naturii „Grupul Milvus”. Proiect cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională

Cod
A.1.
A.2.

A.3.

A.4.

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru
Descriere
Specia
A309 - Sylvia communis
Tipul populației
Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
speciei în aria
protejată pentru reproducere)
naturală protejată
Localizarea speciei
[geometrie]

Localizarea speciei

Specia a fost observată în majoritatea zonelor adiacente cursului
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[descriere]
A.5.

A.6.

A.7.
A.8.
A.9.

Mărimea populației
speciei în locul
respectiv
Calitatea datelor
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv
Clasa densității
speciei
Confidențialitate
Alte detalii

inferior al Oltului, dar și al Dunării, cu arbuști, tufișuri și
mărăcini.
Clasa 1: 10 - 50 indivizi

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

Medie
Informaţii publice
-

Tadorna tadorna

Nr
1
2
3
4

5
6

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere
Cod Specie-Natura
A048
2000
Denumirea ştiințifică
Tadorna tadorna
Denumirea populară
Călifar alb
Descrierea speciei
Este o specie monogamă, la care perechea se păstrează până la
moartea unuia din parteneri. Cuibărește în perechi izolate sau
în grupuri mici, iar exemplarele care nu se reproduc rămân în
stoluri pe întreaga durată a anului. Pentru cuibărit, călifarul alb
caută locuri izolate și bine protejate. În zonele de coastă se
folosește de malurile abrupte și își face cuibul în crăpături,
vizuini, printre stânci, în așa fel încât să fie cât mai bine
mascat.
Perioade critice
Perioada de prezență în aria naturală protejată (pasaj)
Cerinţe de habitat
Această specie arată o preferință pentru habitatele saline,
țărmurile nămoloase sau nisipoase de râuri sau de mare și
poate fi întâlnită pe lacurile interioare sau de coastă. În
perioadele de migrație folosește și habitatele acvatice de apă
dulce, râuri, lacuri sau mlaștini. După cuibărit, între lunile
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7

Nr
1
2

3
4
5
6
7
8

Fotografii

iulie și octombrie specia își schimbă penajul și își pierde
capacitatea de zbor pentru o perioadă de 25–31 de zile, timp în
care este foarte gregară, putând forma stoluri foarte mari, chiar
de peste 100.000 de exemplare.
Majoritatea populațiilor de călifar alb sunt migratoare, deși
multe dintre populațiile europene sunt sedentare, dar execută
deplasări destul de lungi către zonele în care își schimbă
penajul.
-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informaţie/ Atribut
Descriere
Specia
Tadorna tadorna – Călifar alb
Cod Natura 2000: A048, Cod EUNIS: 1310.
Informaţii specifice speciei Specia preferă zonele umede temporare sau permanente,
puternic eutrofizate, cu apă puțin adâncă, cum sunt zonele
mlăștinoase și bălțile cu adâncime mică a apei unde poate
căuta hrana cu ciocul în nămol. La nivelul ariei protejate
prezența speciei este notată în principal în timpul perioadelor
de pasaj, zona fiind utilizată în special pentru odihnă și
hrană.
Statutul de prezenţă
odihnă şi hranire / pasaj
[temporal]
Statutul de prezenţă
Larg răspândită
[spaţial]
Statutul e prezenţă
Nativă
[management]
Abundenţă
Rară
Perioada de colectare a
Octombrie 2017 – Martie 2019
datelor din teren
Distribuţia speciei
Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
[interpretare]
acesteia poate fi notată pe cursul Oltului și al Dunării, dar și
în zone agricole sau acvatice cu apă de adâncime mică.
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria
naturală protejată, prezența speciei are un caracter ocazional,
zona fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în
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perioadele de pasaj.
9

Distribuţia speciei [harta
distribuției]

10

Alte informaţii privind
sursele de informaţii





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
Situația efectivelor la nivel național raportată de România
către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din
România în baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat
prin Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 20072013, implementat de Centrul Național de Dezvoltare
Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice.

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod Parametru
Descriere
A.1 Specia
Tipul populaţiei speciei în
A.2
aria naturală protejată

A048 - Tadorna tadorna



Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală
protejată pentru odihnă şi/sau hrănire
Populație care doar iernează în aria naturală protejată
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A.3

Localizarea speciei
[geometrie]

Având în vedere preferințele de habitat ale speciei, prezența
acesteia poate fi notată pe cursul Oltului și al Dunării, dar și
în zone agricole sau acvatice cu apă de adâncime mică.
Luând în considerare tipul de habitat majoritar întâlnit în aria
naturală protejată, prezența speciei are un caracter ocazional,
zona fiind utilizată în special pentru odihnă și hrană în
perioadele de pasaj.

A.4

Localizarea speciei
[descriere]

A.5

Mărimea populaţiei speciei în
Clasa 2: 50-100 indivizi
locul respectiv

Calitatea datelor referitoare la
A.6 populaţia speciei în locul
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
respectiv
A.7 Clasa densităţii speciei

Scăzută

A.8 Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9 Alte detalii

-

Tringa erythropus
A. Date generale ale speciei
Nr
Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod Specie-Natura 2000 A161
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2. Denumirea științifică

Tringa erythropus

3. Denumirea populară

Fluierar negru

4. Descrierea speciei

Are o talie de 30 cm, în epoca cuibăritului (vara) penajul este
negru cu pete mai deschise în jumătatea posterioară a corpului;
iarna și în timpul pasajului penajul este cenușiu cu penele aripilor
și ale cozii pătate mai închis și abdomenul alb. Se hrănește cu
nevertebrate: viermi, crustacee, moluște și insecte acvatice.

5. Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj.

6. Cerințe de habitat

Zonele de tundră împădurită precum și în turbăriile și smârcurile
din taiga.

7. Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1.

Specia

Tringa erythropus – Fluierar negru
Cod Natura 2000: A161, Cod EUNIS: 1320, prezentă în anexa
IIB a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice
speciei

Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965),
Petrescu și Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2002Pagina 526
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2012).
3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Rară

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de
pasaj când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de
mal cu adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar.

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
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Cod

Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe
area, Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA,
Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to
the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1152 (in Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1260

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A161 - Tringa erythropus
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A.2. Tipul populației speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de
pasaj când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de
mal cu adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar.

A.5. Mărimea populației
Clasa 2: 50-100 indivizi
speciei în locul respectiv
A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

În România este o pasăre de pasaj puțin numeroasă, venind din
ținuturile de cuibărit din nordul Europei și Asiei, îndreptându-se
spre sud-vestul Europei, Africa și Asia, unde iernează.

Tringa glareola
A. Date generale ale speciei
Nr

Informație/ Atribut

Descriere
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1. Cod Specie-Natura
2000

A166

2. Denumirea științifică

Tringa glareola

3. Denumirea populară

Fluierar de mlaștină

4. Descrierea speciei

Fluierarul de mlaștină este o specie caracteristică zonelor de tundră cu
tufișuri și pășunilor umede. Lungimea corpului este de 18 – 21 cm și
greutatea de 50 – 65 g. Anvergura aripilor este de circa 50 – 57 cm.
Apropiată ca marime de fluierarul de zavoi (Tringa ochropus), însă
are picioarele mai lungi. Adulții au înfățisare similară, iar penajul este
cafeniu maro. Se hrănește cu insecte, larve, viermi, crustacee,
moluște, lipitori, broaște și peștișori.

5. Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj.

6. Cerințe de habitat

Zonele de tundră împădurită precum și în turbăriile și smârcurile din
taiga.

7. Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1. Specia

Tringa glareola – Fluierar de mlaștină
Cod Natura 2000: A166, Cod EUNIS: 1321, prezentă în anexa I a
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Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).
2. Informații specifice
speciei

Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965) și
Ridiche (2012) și Orzață (2002-2012). A fost observat pe cursul
Oltului în timpul pasajului de Munteanu și colab. (2004).

3. Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4. Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5. Statutul de prezență
[management]

Nativă

6. Abundență

Rară

7. Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8. Distribuția speciei
[interpretare]

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de
pasaj când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de
mal cu adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar.

9. Distribuția speciei [harta
distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
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 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna
of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area,
Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA,
Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to
the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)
 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
 MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate
în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260
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Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

A.1. Specia

Descriere
A166 - Trynga glareola

A.2. Tipul populației speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
în aria naturală
odihnă şi/sau hrănire.
protejată
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de
pasaj când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de mal
cu adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Clasa 4: 1.000-1.500 indivizi

A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei Scăzută
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

În România este o pasăre de pasaj puțin numeroasă, venind din
ținuturile de cuibărit din nordul Europei și Asiei, îndreptându-se
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spre sud-vestul Europei, Africa și Asia, unde iernează.
Tringa nebularia
A. Date generale ale speciei
Nr
Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura
2000

A164

2.

Denumirea științifică

Tringa nebularia

3.

Denumirea populară

Fluierar cu picioare verzi

4.

Descrierea speciei

Ceva mai mare decât un fluierar cu picioare roșii, având lungimea
corpului de 30-34 cm, anvergura aripilor de 68-70 cm și greutatea
corpului de 190 g. Adulții sunt de culoare gri-măsliniu în perioada
de reproducere cu dungi negru pe partea superioară. Partea inferioară
este albă cu dungi maronii pe gât și piept. În zbor târtița albă se
extinde în formă de V spre spate. Iarna partea superioară este gri cu
partea inferioară albă. Picioarele sunt verde opac, iar ciocul lung
întors în sus este gri cu marginea neagră. Se hrănește cu nevertebrate
mici și pești.

5.

Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj.

6.

Cerințe de habitat

Cuibărește în poieni de pădure, turbării și zone mlăștinoase. Iernează
în estuare, zone costiere, sărături și lacuri cu apă dulce.
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7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1.

Specia

Tringa nebularia – Fluierar cu picioare verzi
Cod Natura 2000: A164, Cod EUNIS: 1323, prezentă în anexa IIB a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice
speciei

Specie de pasaj. A fost observată în Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965) și la
confluența Oltului cu Dunărea (Munteanu și Szabo, 2001) și Orzață
(2012).

3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Marginală

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Rară

7.

Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren

8.

Distribuția speciei

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de pasaj
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[interpretare]
9.

când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de mal cu
adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
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 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)
 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
 MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în
România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

Descriere

A.1. Specia

A164 - Trynga nebularia

A.2. Tipul populației
speciei în aria
naturală protejată

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
odihnă şi/sau hrănire.
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de pasaj
când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de mal cu
adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Clasa 2: 50-100 indivizi

A.6. Calitatea datelor
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv

Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7. Clasa densității
speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Cuibărește în tot cuprinsul Europei de nord. Majoritatea păsărilor
care cuibăresc în Europa migrează spre Africa, dar unele iernează în
vestul Europei, Mediterana sau în apropierea coastelor Asiatice și
Australiene. Migrația de toamnă începe în iulie, revenind în luna
martie. În România este o pasăre de pasaj puțin numeroasă, venind
din ținuturile de cuibărit din nordul Europei și Asiei, îndreptându-se
spre sud-vestul Europei, Africa și Asia, unde iernează.
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Tringa ochropus
A. Date generale ale speciei
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura
2000

A165

2.

Denumirea științifică

Tringa ochropus

3.

Denumirea populară

Fluierar de zăvoi

4.

Descrierea speciei

Cuibărește în păduri umede și iernează în apropierea apelor dulci
continentale cum sunt mlaștinile, șanțuri și albiile râurilor. Adulții au
un spate verde-negricios cu pete albe, cap și piept gri-maroniu și
abdomen și târtiță albe. În timpul iernii părțile superioare sunt mai
puțin pătate și fața și partea de sus a gâtului sunt pale. Ciocul este
drept și negru, iar picioarele sunt verzi închise. Sexele sunt similare
cu toate că femelele sunt de obicei mai voluminoase. Lungimea
corpului este de 20-24 cm, anvergura aripilor de 41-46 cm și
greutatea corpului de 75 g. Se hrănește cu nevertebrate mici și pește.

5.

Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj.

6.

Cerințe de habitat

În timpul sezonului de cuibărit preferă zonele umede din pădurile de
pin, molid sau arin, care au mlaștini și mulți copaci morți căzuți, în
general din vecinătatea unor râuri, pâraie, mlaștini, iazuri sau lacuri.
În afara sezonului de cuibărit este mai puțin pretențios, populând
habitate mai variate și este mai puțin prezent în vecinătatea pădurilor
comparativ cu perioada de cuibărit.
Longevitatea maximă atinsă în sălbăticie este de 11 ani și 5 luni.
Atinge maturitatea sexuală la vârsta de un an.
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7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Tringa ochropus – Fluierar de zăvoi
Cod Natura 2000: A165, Cod EUNIS: 1324.

2.

Informații specifice
speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ciochia (2001), Petrescu și
Chișamera (2003), Ridiche (2012) și Orzață (2012). Observat pe
cursul Oltului de Fântână și colab. (2012) dar și la confluența Oltului
cu Dunărea (Munteanu și Szabo, 2001). În timpul sezonului de
cuibărit preferă zonele umede din pădurile de pin, molid sau arin,
care au mlaștini și mulți copaci morți căzuți, în general din
vecinătatea unor râuri, pâraie, mlaștini, iazuri sau lacuri. În afara
sezonului de cuibărit este mai puțin pretențios, populând habitate
mai variate și este mai puțin prezent în vecinătatea pădurilor
comparativ cu perioada de cuibărit.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă
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6.

Abundență

7.

Perioada de colectare a Noiembrie 2017- Februarie 2019
datelor din teren

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

9.

Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

Prezență certă

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de pasaj
când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de mal cu
adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar.

 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului
în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
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 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in
Românian)
 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
 MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în
România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
A.1. Specia

Parametru

Descriere
A165 - Trynga ochropus

A.2. Tipul populației speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
în aria naturală
odihnă şi/sau hrănire.
protejată
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de pasaj
când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de mal cu
adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar.

A.5. Mărimea populației
speciei în locul
respectiv

Clasa 3: 100-500 indivizi

A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei Scăzută
A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Fluierarul de zăvoi este o pasăre larg răspândită ce cuibărește în
nord-vestul Europei, vestul, centrul și vestul Asiei. Este o specie
migratoare ale cărei cartiere de iernare se află în vestul și sudul
Europei, pe o mare parte din continentul African și în partea sudică a
Asiei.
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Tringa totanus
A. Date generale ale speciei
Nr

Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura 2000

A162

2.

Denumirea științifică

Tringa totanus

3.

Denumirea populară

Fluierar cu picioare roșii

4.

Descrierea speciei

Adulții au capul și partea superioară pistruiată gri-maroniu și
partea inferioară albicioasă cu dungi negre. Târtița și coada sunt
albe, iar coada este fin brăzdată cu negru. Ciocul lung și drept are
baza roșie și vârful negru, iar picioarele și labele sunt roșuportocaliu. Femelele au adesea partea superioară pală. Iarna,
adulții au partea superioară gri evidentă și un piept dungat fin cu
alb. Lungimea corpului este de 27-29 cm, anvergura aripilor de
59-66 cm și greutatea corpului de 110 g (mascul) și 130 g
(femelă). Se hrănește cu nevertebrate.

5.

Perioade critice

Pentru menținerea unei stări de conservare favorabile a speciei, o
atenție sporită trebuie acordată perioadei de pasaj.

6.

Cerințe de habitat

În sezonul de cuibărit preferă zonele de coastă mlăștinoase,
pajiștile umede și mlaștinile ierboase. În pasaj se găsește frecvent
în pajiști inundate și pe malurile lutoase ale râurilor și lacurilor.
În timpul iernii fluierarul cu picioare roșii este găsit preponderent
în zona de coastă, ocupând plaje pietroase, nisipoase ori mâloase,
mlaștini sărate, lagune și estuare.

7.

Fotografii

-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1.

Specia

Tringa totanus – Fluierar cu picioare roșii
Cod Natura 2000: A162, Cod EUNIS: 1326, prezentă în anexa
IIB a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice
speciei

A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate
confluenței Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și
Vespremeanu (1969), Ciochia (2001), Ridiche (2012) și Orzață
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(2002-2012). Munteanu și colab. (2002), în „Atlasul păsărilor
clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre
posibil clocitoare. În sezonul de cuibărit preferă zonele de coastă
mlăștinoase, pajiștile umede și mlaștinile ierboase. În pasaj se
găsește frecvent în pajiști inundate și pe malurile lutoase ale
râurilor și lacurilor.
3.

Statutul de prezență
[temporal]

odihnă şi hranire / pasaj

4.

Statutul de prezență
[spațial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Rară

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de
pasaj când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de
mal cu adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar.

9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
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 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe
area, Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA,
Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to
the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din
Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1152 (in Românian)
 MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
 MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”.
 MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1260
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Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

A.1. Specia

Descriere
A162 - Tringa totanus

A.2. Tipul populației speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire.
A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

La nivelul ariei naturale protejate specia apare în perioadele de
pasaj când poate utiliza habitatele acvatice, preferând zonele de
mal cu adâncime mică a apei sau zonele inundate temporar.

A.5. Mărimea populației
Clasa 2: 50-100 indivizi
speciei în locul respectiv
A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la populația
speciei în locul respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Fluierarul cu picioare roșii este o specie larg răspândită, care
cuibărește în aproape toată Europa, Asia de Vest, Centrală și de
Est precum și în nordul Africii, mai precis în Tunisia, unde există
o populație cuibăritoare sedentară. Este o specie migratoare cu
excepția zonelor vestice și sudice din Europa și sud-vestul Asiei,
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unde este sedentară. Iernează în special în zonele de coastă din
Africa, în sudul Asiei și în câteva enclave din Australia.
Turdus merula

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Cod Specie-Natura 2000

A283

2.

Denumirea științifică

Turdus merula

3.

Denumirea populară

Mierlă neagră

4.

Descrierea speciei

Pasăre de mărime medie, siluetă suplă și alungită, coada lungă.
Masculul are penajul complet negru, cu ciocul galben. La cap
se evidențiază un inel ocular subțire galben. Ciocul masculilor
în prima iarnă este negru. Femela este maronie, cu pieptul ușor
mai deschis și striat și cu ciocul galben pal.

5.

Perioade critice

Martie - Aprilie

6.

Cerințe de habitat

Specie comună în păduri la lizieră, dar mai ales în localități.
Hrana constă din nevertebrate și fructe.

7.

Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera

Pagina 548

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

Nr

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere

1.

Specia

Turdus merula - Mierlă
Cod Natura 2000: A283, Cod EUNIS: 1332, prezentă în anexa
IIB a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2.

Informații specifice speciei

Oaspete de vară, cuibăritor şi partial migratoar, mierla este
citată din Lunca Dunării și din zone iînvecinate confluenței
Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Ridiche (2012) și
Orzață (2012). Orzață (2012) semnalează specia în lista
pieselor de la Muzeul Sătesc Orlea, colectată din 1960 și 1966.
Observată pe cursul Oltului de Fântână și colab. (2012). Este
citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992). Munteanu și
colab. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din România”,
cuprinde această specie ca păsăre clocitoare.

3.

Statutul de prezență
[temporal]

Rezident

4.

Statutul de prezență [spațial] Larg răspândită

5.

Statutul de prezență
[management]

Nativă

6.

Abundență

Comună

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8.

Distribuția speciei
[interpretare]

Specia este prezentă într-o varietate mare de habitate în lungul
raurilor, Olt şi Dunăre, fiind o prezenţă comună în zonele
împădurite, grădini zone cu tufărişuri etc.
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9.

Distribuția speciei [harta
distribuției]

10.

Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A.,
MATIS A., Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul
Naţional Cozia, Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului,
Şt. Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the
limitrophe area, Analele Universităţii, s. Biologie,
Horticultură, TPPA, Ingineria mediului, vol. IX (XLV),
Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
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Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna
from the Danube Meadow, between Olt River and Suhaia
Lake (south of România). Travaux du Muséum national
d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions
to the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea
din Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable
du Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa,
vol.V, Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1152 (in Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică
din România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole,
V., (eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România.
Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1260
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Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A283 - Turdus merula

A.2.

Tipul populației speciei în
aria naturală protejată

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)

A.3.

Localizarea speciei
[geometrie]

A.4.

Localizarea speciei
[descriere]

A.5.

Mărimea populației speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în locul respectiv
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 500-1.000 indivizi
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)
 Clasa 3: 300-500 perechi

A.6.

Calitatea datelor referitoare Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la populația speciei în locul
respectiv

A.7.

Clasa densității speciei

Scăzută

A.8.

Confidențialitate

Informaţii publice.

A.9.

Alte detalii

Mierla are un areal larg de răspândire, care include Europa,
Asia și America de Nord. A fost introdusă în Australia și Noua

Specia este prezentă într-o varietate mare de habitate în lungul
raurilor, Olt şi Dunăre, fiind o prezenţă comună în zonele
împădurite, grădini zone cu tufărişuri etc.
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Zeelandă. Are populații care sunt rezidente, migratoare sau
migratoare parțial, acestea din urmă fiind reprezentate de
populațiile din nordul Europei care în timpul toamnelor se
deplasează către sud. În România este o specie comună în
parcuri, grădini și păduri, indiferent de altitudine. Populația
cuibăritoare din România a fost estimată la 2.150.0004.300.000 de perechi și are un trend ascendent.
Turdus philomelos
A. Date generale ale speciei
Nr
Informație/ Atribut

Descriere

1.

Cod Specie-Natura 2000

A285

2.

Denumirea științifică

Turdus philomelos

3.

Denumirea populară

Sturz cântător

4.

Descrierea speciei

Ceva mai mic decât o mierlă, lungimea corpului este de 21-24
cm, anvergura aripilor de 33-36 cm și greutatea corpului de 83
g. Spatele este maroniu, partea inferioară cu pete ascuțite albe,
cioc galben și picioare roz. Sexele sunt asemănătoare.

5.

Perioade critice

Martie - Iulie

6.

Cerințe de habitat

Habitatul preferat de sturzul cântător este reprezentat de păduri
de foioase și conifere cu subarboret dezvoltat în care abundă
hrana preferată, care este reprezentată de nevertebrate. Recent
s-a adaptat la habitate urbanizate, la câmpiile transformate în
terenuri arabile, la grădini și chiar parcuri; prezența
densităților mari de melci și râme, hrana preferată a sturzului
cântător, favorizează apariția acestei specii în asemenea locuri.
Migrează în grupuri relativ mici.

7.

Fotografii

-

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr
Informație/ Atribut
Descriere
1. Specia

Turdus philomelos – Sturz cântător
Cod Natura 2000: A285, Cod EUNIS: 1334, prezentă în anexa
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IIB a Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).
2. Informații specifice speciei

3. Statutul de prezență
[temporal]

Oaspete comun de vară, cuibăritor, frecvent în toate pădurile,
zăvoaiele, tufării, livezi, este citat din Lunca Dunării și în zone
învecinate confluenței Oltului cu Dunărea de Ridiche (2012) și
Orzață (2012). Observat pe cursul Oltului de Fântână și colab.
(2012). Munteanu și colab. (2002), în „Atlasul păsărilor
clocitoare din România”, cuprinde această specie ca păsăre
clocitoare.



odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

4. Statutul de prezență [spațial] Larg răspândită
5. Statutul de prezență
[management]

Nativă

6. Abundență

Comună

7. Perioada de colectare a
datelor din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8. Distribuția speciei
[interpretare]

Specia este prezentă într-o varietate mare de habitate în lungul
raurilor, Olt şi Dunăre, fiind o prezenţă comună în zonele
împădurite, grădini zone cu tufărişuri etc.

9. Distribuția speciei [harta
distribuției]

10. Alte informații privind
sursele de informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
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 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS
A., Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional
Cozia, Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului,
Şt. Nat., Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol XIX, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the
avifauna of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe
area, Analele Universităţii, s. Biologie, Horticultură,
TPPA, Ingineria mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea
Oltului în Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
 PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna
from the Danube Meadow, between Olt River and Suhaia
Lake (south of România). Travaux du Muséum national
d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
 PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions
to the knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern
România). Travaux du Muséum national d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321- 329.
 PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de
interes comunitar din România.
 RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca
Dunării (Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi
statutul de conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea
din Bucureşti – rezumatul tezei de doctorat.
 TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable
du Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa,
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Cod

vol.V, Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002Atlasul Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile
Societăţii Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1152 (in Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică
din România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole,
V., (eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România.
Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi
periclitate în România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1260

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Parametru

A.1. Specia

Descriere

A285 - Turdus philomelos

A.2. Tipul populației speciei în Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
aria naturală protejată
protejată pentru reproducere)
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A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei
[descriere]

Specia este prezentă într-o varietate mare de habitate în lungul
raurilor, Olt şi Dunăre, fiind o prezenţă comună în zonele
împădurite, grădini zone cu tufărişuri etc.

A.5. Mărimea populației speciei Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
în locul respectiv
pentru odihnă şi/sau hrănire:
 Clasa 3: 500-1.000 indivizi
Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)
 Clasa 3: 300-500 perechi
A.6. Calitatea datelor referitoare Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete
la populația speciei în locul
respectiv
A.7. Clasa densității speciei

Scăzută

A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Este o specie migratoare, al cărei areal de cuibărire se întinde în
toată Europa, în Turcia, Siria, Irak și Iran, Rusia și ajunge până
la Munții Ural. Iernează în sudul Europei și în Africa de Nord.
A fost introdusă în Australia și Noua Zeelandă. Populația din
România este estimată la 850.000-1.700.000 de perechi
cuibăritoare
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Upupa epops

Nr

A. Date generale ale speciei
Informație/ Atribut

Descriere

1. Cod specie-Natura 2000 A232
2. Denumirea ştiințifică

Upupa epops

3. Denumirea populară

Pupăză

4. Descrierea speciei

Penajul speciei este crem-roșcat deschis, cu dungi negre şi albe pe
aripi şi coadă. Pe creștet, prezintă un moț erectil, înalt, ridicat când
aterizează pe sol. Ciocul este lung, ușor arcuit în jos. Aripile sunt
late. Nu au dimorfism sexual. Sexe asemănătoare. Zbor abrupt,
discontinuu şi neregulat, asemănător cu al gaiței, adesea la înălțimi
mici.

5. Perioade critice

Aprilie - Mai

6. Cerinţe de habitat

Specie frecventă la câmpie, prezentă în livezi, liziere, parcuri,
pășuni. Hrana este alcatuita din insecte și larvele acestora, alte mici
nevetebrate ca râme, melci etc.

7. Fotografii

Foto: Gabriel Chișamera

Nr
1.

B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Informație/ Atribut
Descriere
Specia

Upupa epops – Pupăza
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Cod Natura 2000: A232, Cod EUNIS: 1340.
2.

Informaţii specifice
speciei

În sit este prezentă în perioada de migratie și în perioada de
cuibărit. Sosește începând cu luna aprilie și părăsește situl la
sfârșitul lunii august, început de septembrie.

3.

Statutul de prezenţă
[temporal]

Reproducere

4.

Statutul de prezenţă
[spaţial]

Larg răspândită

5.

Statutul de prezenţă
[management]

Nativă

6.

Abundenţă

Prezenţă certă

7.

Perioada de colectare a
datelor din teren

Aprilie, mai, iunie, iulie 2018

8.

Distribuţia speciei
[interpretare]

Cu ocazia deplasărilor efectuate în anul 2018, specia a fost
observată mai mult în zona centrală a sitului, de la sud la nord,
fiind relativ larg răspândită în habitatele preferate: livezi, liziere,
parcuri, pășuni

9.

Distribuţia speciei
[harta distribuţiei]

10.

Alte informaţii privind
sursele de informaţii

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Biodiversitate (2015): Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 Situația efectivelor la nivel național raportată de România
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către Comisia Europeană la data de 31 martie 2014,
activitate realizată prin proiectul ”Sistemul național de
gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în
baza art. 12 din Directiva Păsări” finanțat prin Programul
Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013, implementat de
Centrul Național de Dezvoltare Durabilă în parteneriat cu
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
 BirdLife International, 2015 - Europeam Red List of Birds,
Luxembourg: Office for Official Publication of the
European Communities
 Petrovici M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România, Coordonare științifică Societatea
Ornitologică Română și Asociația pentru Protecția Păsărilor
și a Naturii „Grupul Milvus”. Proiect cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională
Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod
Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A232 - Upupa epops

A.2.

Tipul populaţiei
speciei în aria
naturală protejată

Populație nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală
protejată pentru reproducere)
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A.3.

Localizarea speciei
[geometrie]

A .4.

Localizarea speciei
[descriere]

Specie localizată la liziera zăvoaielor din vecinatatea Oltului și a
Dunării, în livezile sau grădinile cu pomi răzleți. În general,
distribuția indivizilor este de la sud la nordul sitului pe zona
centrală care corespunde distribuției zonelor cu copaci.

A .5.

Mărimea populaţiei
speciei în locul
respectiv

Minim 10 indivizi– Maxim 100 indivizi

A.6.

Calitatea datelor
referitoare la
populaţia speciei în
locul respectiv

Bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete

A.7.

Clasa densităţii
speciei

Medie

A.8.

Confidenţialitate

Informaţii publice

A.9.

Alte detalii

-
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Vanellus vanellus
A. Date generale ale specie
Nr

Informație/ Atribut

1. Cod Specie-Natura
2000

Descriere
A142

2. Denumirea științifică Vanellus vanellus
3. Denumirea populară Nagâț
4. Descrierea speciei

Are o creastă evidentă neagră și lungă pe cap și penaj negru și alb cu
spatele verde irizat. Aripile rotunde sunt vizibile în zbor. Sexele sunt
asemănătoare. Lungimea corpului este de 67-72 cm, anvergura aripilor
de 67-72 cm și greutatea medie a corpului de 140-320 g. Se hrănește
cu viermi și insecte. Longevitatea medie în sălbăticie este de 4-5 ani.
Sezonul de reproducere este în perioada aprilie–iulie. În general specia
formează perechi monogame, dar pe teritorii bogate în hrană un
mascul poate să aibă mai multe femele. Masculul sapă cavitatea pentru
cuib în timp ce bate din coada ridicată, astfel arătându-i femelei partea
portocalie de la baza cozii; în cazul în care femela dorește să formeze
o pereche cu acesta, rămâne și căptușește cuibul. Ea va depune 3-5 ouă
de culoare gri-verzui cu pete maroniu-închis, având dimensiunile de
46 x 33 mm. Acestea sunt incubate de ambii parteneri timp de 21-28
de zile. Puii eclozează sincron, în câteva minute părăsesc cuibul și sunt
conduși de părinţi pe teritorii umede, bogate în insecte. Ei devin
zburători după 35-40 de zile de la eclozare.

5. Perioade critice

Necesită o atenție deosebită în perioadele de cuibărit și creștere a
puilor.

6. Cerințe de habitat

Specia are o preferință pentru altitudini joase (sub 1.000 m),
întâlnindu-se pe pajiști umede naturale sau în fânețe cu suprafețe fără
vegetație. Poate fi găsit și pe terenuri mlăștinoase sau terenuri agricole.
După cuibărit păsările se adună în grupuri mari pentru migrație și
rămân împreună tot timpul iernii. Aceste grupuri pot fi de mai multe
mii de indivizi, uneori formându-se chiar și stoluri mixte, în amestec
cu multe alte specii de limicole.
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7. Fotografii

Foto: Gabriel Chişamera
B. Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Nr

Informație/ Atribut

1. Specia

Descriere
Vanellus vanellus - Nagâț
Cod Natura 2000: A142, Cod EUNIS: 1345, prezentă în anexa IIB a
Directivei Consiliului 2009/147/EC (Directiva Păsări).

2. Informații specifice Specie de pasaj, apare regulat în număr mare primăvara și rar toamna.
speciei
A fost observată în Lunca Dunării și în zone învecinate confluenței
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Oltului cu Dunărea de Tălpeanu (1965), Tălpeanu și Vespremeanu
(1969), Ciochia (2001), Petrescu (2002),Petrescu și Chișamera (2003),
Ridiche (2012) și Orzață (200-2012). Orzață (op. cit.) citează specia în
lista pieselor de la Muzeul Sătesc Orlea, colectat din 1962 și 1966. Pe
cursul Oltului au fost observate în timpul pasajului, câte 100-250
exemplare, de Munteanu și colab. (2004). Szabo și Munteanu (2004)
semnalează specia cuibăritoare pe cursul Oltului, iar la confuența
Oltului cu Dunărea Munteanu și Szabo (2001) observă peste 20 de
perechi. Este citată cuibăritoare în zonă de Ciochia (1992) și de
Munteanu și colab. (2002), în „Atlasul păsărilor clocitoare din
România”. Specia are o preferință pentru altitudini joase (sub 1.000 m),
întâlnindu-se pe pajiști umede naturale sau în fânețe cu suprafețe fără
vegetație. Poate fi găsit și pe terenuri mlăștinoase sau terenuri agricole.
La nivelul ariei protejate apare mai frecvent în perioadele de pasaj și
utilizează zonele deschise din lungul malurilor răului şi alea ostrovelor
formate de acesta.
3. Statutul de prezență
[temporal]




odihnă şi hranire / pasaj
reproducere

4. Statutul de prezență Marginală
[spațial]
5. Statutul de prezență Nativă
[management]
6. Abundență

Prezență certă

7. Perioada de
colectare a datelor
din teren

Noiembrie 2017- Februarie 2019

8. Distribuția speciei
[interpretare]

La nivelul ariei protejate specia este întâlnită în zona malurilor pe
pajiști umede naturale sau în fânețe cu suprafețe fără vegetație. Această
particularitate, împreună cu lipsa prezenței umane și a unui deranj
antropic scăzut, favorizează prezența specie şi în unele zone cuibăritul.
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9. Distribuția speciei
[harta distribuției]

10. Alte informații
privind sursele de
informații

 CIOCHIA, V. 1992 – Păsările clocitoare din România, Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 246 pp.
 CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la izvoare
la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
 FÂNTÂNĂ C., BUGARIU S., BUDULECI C. A., MATIS A.,
Ghidul păsărilor din defileul Oltului şi Parcul Naţional Cozia,
Bucureşti, 2012 x x x 2004
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt. Nat.,
Timişoara: 139-146.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei
din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat.,
vol. XVIII, Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca Dunării
dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol XIX,
Craiova: 202-206.
 ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna of
Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria mediului,
vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
 ORZAȚĂ N. 2004b. Observatii ornitologice la varsarea Oltului în
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Dunăre. Scripta Ornitologica Româniae. I: 1-5.
PETRESCU, A., 2002 – Preliminary list of the avifauna from the
Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake (south of
România).
Travaux
du
Muséum
national
d’Histoire
naturelle“Grigore Antipa”, 44: 375-389.
PETRESCU, A., G. CHIȘAMERA, 2003 – Contributions to the
knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (southern România).
Travaux du Muséum national d’Histoire naturelle“Grigore
Antipa”, 45: 321- 329.
PETROVICI M., 2015 - Atlas al speciilor de păsări de interes
comunitar din România.
RIDICHE, M., 2012 – Studii asupra avifaunei din Lunca Dunării
(Calafat – Zăval, jud Dolj). biologie, ecologie, şi statutul de
conservare al cpeciilor de păsări. Universitatea din Bucureşti –
rezumatul tezei de doctorat.
TĂLPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul păsărilor
în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz., Decembrie 1964,
Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.
MUNTEANU D., A.PAPADOPOL, P.WEBER, 2002- Atlasul
Păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii
Ornitologice Române, Ediţia II, Cluj-Napoca:1-152 (in Românian)
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca.
MUNTEANU, D., 2005- Aves. In: Botnariuc, N., Tatole, V.,
(eds.): Cartea Roşie a Vertebratelor din România. Academia
Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.
MUNTEANU, D., 2009- Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în
România. Edit. Alma Mater, Cluj-Napoca: 1-260

Harta de distribuție a speciei ca poligon
Cod

Parametru

A.1. Specia

Descriere
A142 - Vanellus vanellus
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A.2. Tipul populației
speciei în aria
naturală protejată




Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire.
Populaţie cuibăritoare

A.3. Localizarea speciei
[geometrie]

A.4. Localizarea speciei Specia are o preferință pentru pajiști umede naturale sau fânețe cu
[descriere]
suprafețe fără vegetație. Poate fi găsit în zonele inundabile din lungul
Dunării şi în albia majora a Oltului, pe terenuri mlăștinoase sau
terenuri agricole. La nivelul ariei protejate apare mai frecvent în
perioadele de pasaj și utilizează zonele deschise din lungul malurilor
apelor.
A.5. Mărimea populației Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru
speciei în locul
odihnă şi/sau hrănire:
respectiv
 Clasa 3: 100-1.000 indivizi
Populaţie cuibăritoare
 Clasa 2: 30-50 perechi
A.6. Calitatea datelor
Bună – estimări statistice robuste sau inventarieri complete
referitoare la
populația speciei în
locul respectiv
A.7. Clasa densității
speciei

Scăzută
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A.8. Confidențialitate

Informaţii publice

A.9. Alte detalii

Nagâțul este o specie cu răspândire largă, care se regăsește în toată
Europa și în părțile temperate ale Asiei până în Mongolia și în partea
nordică a Chinei. Specia migrează la distanțe mici, iernând în jurul
Mării Mediterane și în partea de sud a Asiei până în sudul Japoniei și
în nordul Africii. În România cuibărește în toată țara cu excepția zonei
Carpaților, populația cuibăritoare fiind estimată la 65.000-130.000 de
perechi. Populaţia este în scădere.

1. Protocol de monitorizare pentru aglomerările de iarnă ale păsărilor acvatice (cu excepția
speciilor de gâște)
Tabel 1 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Anas acuta (rața sulițar), Anas crecca (rața mică), Anas penelope
științifică și
(rața fluierătoare), Anas platyrhynchos (rața mare), Anas
populară a speciilor querquedula (rața cârâitoare), Ardea cinerea (stârc cenușiu),
Aythya ferina (rața cu cap castaniu), Aythya fuligula (rața moțată),
Aythya nyroca (rața roșie), Botaurus stellaris (buhai de baltă),
Bucephala clangula (rața sunatoare), Chlidonias hybridus
(chirighiță cu obraz alb), Chlidonias niger (chirighiță neagră),
Cygnus cygnus (lebadă de iarnă), Cygnus olor (lebadă de vară),
Egretta alba (egreta mare), Fulica atra (lisiță), Gavia arctica
(cufundar polar), Gavia stelatta (cufundar mic), Haliaeetus
albicilla (codalb), Larus cachinnans (pescăruș pontic), Larus
canus (pescăruș sur), Larus minutus (pescăruș mic), Larus
ridibundus (pescăruș râzător), Mergellus albellus (ferestraș mic),
Mergus merganser (ferestraș mare), Phalacrocorax carbo
(cormoran mare), Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic),
Podiceps cristatus (corcodel mare), Podiceps grisegena (corcodel
cu gât roșu), Podiceps nigricollis (corcodel cu gât negru).
3.
Descrierea generală Descrierea generală a speciei se regăsește în tabelul A pentru
a speciilor
fiecare specie din prezentul studiu.
4.
Perioade importante Monitorizarea de iarnă a păsărilor acvatice se va realiza în
pentru monitorizare perioada 1 decembrie-30 ianuarie. În ceea ce privește perioada din
zi, monitorizarea se va efectua între orele 9 și 16 când lumina
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5.

6.

7.

8.

suficientă permite o bună identificare a speciilor și o numărătoare
precisă. Nu se recomandă ca monitorizarea să fie efectuată în zile
cu vizibilitate redusă, în perioade cu ceață densă, cer acoperit,
ninsoare sau precipitații.
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va
petrece o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și
cartarea habitatelor.
Cerințe de habitat
În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor fixe
sau metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă
față de zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte
suplimentare). Metoda transectelor se va aplica în zonele cu apă
curgătoare unde observatorul va parcurge liniar traseul în lungul
apei curgătoare.
Populațiile la
Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale
nivelul ariei
protejate sunt specificate la punctul A.5 din Tabelul – Harta de
naturale protejate
distribuție a speciei din prezentul studiu (date disponibile pentru
fiecare specie în parte)
Distribuția speciilor Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei
[harta distribuției]
naturale protejate sunt ilustrate la punctul A.3 din Tabelul – Harta
de distribuție a speciei din prezentul studiu (date disponibile
pentru fiecare specie în parte)
Sursele de
 Papadopol, A. (1967): Contributions a la connaissance de la
informații /
migration et de l’écologie des charadriiformes de Roumanie.
metodologii,
Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle”Grigore
metode si/sau
Antipa” 7: 379-395.
instrumente testate /  Bibby, C., Jones, M., Marsden, S. (1998): Expedition field
recunoscute surse
techniques, bird surveys. Expedition Advisory Centre. Royal
Geographical Society, London
 Buckland, S.T., Marsden, S.J., Green, R.E. (2008): Estimating
bird abundance: making methods work. Bird Conservation
International (18): 91-108.
 Jost, L. (2010): The relation between eveness and diversity.
Diversity 2: 207-232.
 Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P. (2002): Atlasul
păsărilor clocitoare din România. Ediția II. (Atlas of Romanian
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Breeding Birds. Second edition.). Publicațiile Societății
Ornitologice Române, Nr. 16, Cluj-Napoca.
Poprach, K., Vrbková, J., Machar, I. (2015): Detectability as an
important factor influencing the knowledge of bird diversity in a
floodplain forest ecosystem. Journal of Forest Science 61 (3):
89-97.
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.
IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species.
Version 2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
OUG 57/2007. 2007. Ordonanța de urgență nr. 57 din 20 iunie
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Indicatorul/
1. Prezența speciei
Indicatorii de
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
monitorizare ce vor 3. Perioada hidrică a habitatului umed
fi urmăriți
4. Impactul antropic asupra speciei
5. Evaluarea stării de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate:
Monitorizarea populaţiilor care migrează sau iernează poate să ne indice câteva fenomene
foarte importante. În sezonul hiemal sau prevernal multe specii de păsări se adună în locuri cu
hrană abundentă sau unde găsesc adăposturi sigure. Aşa se pot evalua populaţiile de păsări care în
sezonul de cuibărit sunt dispersate în habitate greu accesibile, sau pe suprafeţe întinse. În
continuare sunt prezentate succint câteva metode de evaluare în afara sezonului de cuibărit.
Pe baza informațiilor obținute din documentația consultată, se va efectua o recunoaștere
generală a condițiilor de mediu prielnice speciilor de păsări, având drept scop o informare directă
privind situația reală din teren. Cu ocazia deplasărilor în scopul cunoașterii zonei, se vor culege o
serie de informații referitoare la caracteristicile de habitat prezente în zona analizată, la condițiile
de mediu existente, la modalitățile de stabilire şi amplasare a protocoalelor de monitorizare –
cartare, în vederea obținerii unor informații cât mai exacte despre speciile de păsări vizate.
Având în vedere ca metodologia adoptată va fi folosită doar pentru speciile dependente de
zonele acvatice în perioada de iarnă, lista cuprinde doar acele specii care iernează în tara noastră
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sau cele care migrează pe distanțe scurte şi care, datorită condițiilor climatice favorabile (ierni
blânde), pot ramane şi peste iarna în România, într-un număr redus de exemplare.

Descrierea protocolului de monitorizare:
Definirea obiectivului protocolului de monitorizare:
În acest protocol sunt abordate speciile care în perioada hivernală folosesc habitatele
specifice pentru iernare sau pasaj, fiind dependente de habitatele acvatice cu apă dulce (râuri,
lacuri, mlaștini).
Speciile considerate dependente de zone umede aparțin din punct de vedere taxonomic
unei varietăti largi de familii. Conform definițiilor acceptate de Convenția Ramsar, e posibil ca
toate speciile unei familii să fie încadrate în această categorie. Printre familiile ale caror specii
intră complet în definiția acceptată de Convenția Ramsar se numără Gaviidae (cufundari),
Podicipedidae (corcodei), Phalacrocoracidae (cormorani), Ardeidae (stârci, egrete), Rallidae
(cârstei, găinușe de baltă, lișite), Charadriidae (prundărași, ploieri), Laridae (pescăruși), Sternidae
(chire, chirighițe) și Anatidae (rațe, gâște și specii înrudite).
Amplasarea locațiilor de monitorizare şi colectare a datelor
În planificarea schemei de colectare a datelor de teren, pentru speciile de apă care iernează
în ariile naturale protejate vizate de proiect, va fi avută în vedere acoperirea echilibrată a arealelor
acestora şi luarea în considerare a tuturor zonelor cu potențial ridicat pentru speciile de apă.
Alegerea locațiilor de evaluare se va baza pe principiul continuității, pentru a acoperi toate
habitatele preferate de speciile vizate.
Alegerea locațiilor în care va fi realizată număratoarea depinde de configurația terenului.
În unele cazuri, acolo unde sunt mai multe zone umede mai mici, este posibil ca acestea să fie
considerate ca o singură unitate de numărare. În cazul teritoriilor mari sau a complexelor de situri
acestea se vor împărți în subdiviziuni, însă e important ca numărătorile să aibă loc simultan
pentru evitarea dublei numărători.
În cazul în care apele unui sit observat sunt înghețate în totalitate, este esențială revenirea
în acea locație, în vederea documentării corespunzătoare a proiectului. De regulă, păsările
acvatice se strâng în număr mare în locații unde apa nu îngheață datorită unor factori fizici, cum
ar fi existența unor izvoare subterane permanente sau prezența unui curent acvatic ce nu permite
înghețarea apei.
În cazul apelor stătătoare, punctele din care se efectuează observațiile trebuie să fie la o
distanță adecvată, astfel încât să fie asigurată o perspectivă cât mai largă asupra locației (dacă
este posibil, acoperirea întregii suprafețe), dar în același timp suficient de aproape încât să asigure
o identificare a speciilor şi o numărare facilă. Un dig sau o movilă din apropiere constituie adesea
puncte optime.
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În cazul apelor curgatoare, locul de numărare este unul dintre maluri, atunci când traseul
se poate parcurge pe jos sau combinat cu mașina. Este ales malul de pe care accesul este mai usor
și, dacă este posibil, malul cu vegetație mai putin dezvoltată, pentru a nu bloca câmpul vizual. În
cazul în care este necesară folosirea unei bărci, traseul este reprezentat de însuși cursul de apă.
Stabilirea perioadelor de colectare a datelor
În cazul recensământului de iarnă al păsărilor de apă, perioada optimă de colectare a
datelor este în intervalul de 1 decembrie – 30 ianuarie. în ceea ce privește perioada din zi,
evaluarea se face între orele 9 şi 16, când lumina suficientă permite o bună identificare a speciilor
şi o număratoare precisă.
Dimineața devreme şi seara nu este recomandabil să se efectuze numărătoarea, din cauza
vizibilității reduse. De asemenea, nu este recomandabil ca numărătoarea să fie efectuată în zile cu
vizibilitate redusă: ceața densă, cer acoperit, ninsoare sau precipitații.
Alegerea metodei de colectare a datelor
Selectarea metodei este dependentă de mai mulți factori, care trebuie luați în considerare
înaintea începerii muncii pe teren:
 Speciile vizate. Putem avea specii strict acvatice sau păsări de mal, specii ce iernează în
aglomerări de indivizi, mono sau multispecifice sau specii solitare;
 Calitatea datelor, pe care dorim să le obținem. Dacă avem nevoie de date aproximative,
atunci putem alege o metoda mai simplă. Cu cât avem nevoie de date mai punctuale, cu atat
trebuie să creștem complexitatea metodelor și/sau efortul (timp, resurse financiare şi umane)
alocat;
 Resursele existente. La plănuirea metodei este foarte importantă şi luarea în considerare
a resurselor existente: cât timp putem aloca, câte persoane pot participa, ce nivel de cunoștințe au
persoanele respective, câți bani şi ce echipament avem disponibil etc.
 Atributele terenului, unde va fi efectuat recensământul;
 Modul de prelucrare a datelor. Trebuie să ne decidem asupra modului în care datele vor
fi prelucrate în faza de plănuire a metodei. În caz contrar pot fi obținute date, care ulterior nu vor
putea fi prelucrate.
 Alți factori importanți pot fi: numărul speciilor vizate (dorim să obținem date despre o
singură specie sau despre mai multe specii), tipul datelor necesare (de ex. dacă dorim să obținem
informații şi despre habitat) etc.
În cazul recensământului de iarnă al păsărilor de apă se utilizează doua metode:
1. Metoda punctelor fixe - este adecvată pentru apele stătătoare (lacuri, acumulari). Au
fost alese puncte fixe la o distanță acceptabilă de suprafața acvatică, astfel încât identificarea
speciilor (folosind luneta sau binoclul) să fie facilă. De asemenea, alegerea punctului se face
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astfel încât să poată fi observată întreaga suprafață acvatică (sau toată suprafața pe care sunt
distribuite păsările). Dacă suprafața acvatică este prea mare (sau are o configurație particulară) şi
nu poate fi acoperită complet dintr-un singur punct, se stabilește un număr suplimentar de puncte
minim necesare, până când este acoperită întreaga suprafață. În acest caz numărarea se face cu
atenție pentru a evita dubla numărare a acelorați indivizi din două puncte învecinate, iar la final
numerele obținute se însumează pentru a obține numerele exacte sau estimările realizate.
2. Metoda traseelor liniare - este potrivită pentru apele curgatoare. În acest caz,
configurația habitatului cere ca observatorul să parcurgă liniar întregul sector de râu evaluat. În
cazul în care terenul şi infrastructura rutieră o permit, parcurgerea traseului se face pe malul
râului, ținand sub observație suprafața de apă şi numărând toți indivizii observați, pentru fiecare
specie în parte.
Colectarea datelor în teren
Activitatea de monitorizare efectivă a speciilor de păsări vizate, se va desfașura conform
protocolului definit în prezentul document, dar fară a se limita la acesta. Colectarea datelor în
teren se face folosind o metodă standardizată şi utilizând formulare de teren care au elemente
componente bine definite. Datele despre păsări sunt în format standard pentru un asemenea tip de
evaluare. Lista conține toate speciile identificate, cu denumirea științifică şi cea în limba română
a speciei şi cu o coloană în care se trece numărul de exemplare observat, corespunzător fiecărei
specii. Datele complementare fac referire, pe de o parte, la starea păsărilor observate (dacă există
deranj asupra lor, dacă păsările au fost numărate direct sau evaluate), iar pe de altă parte oferă
informații despre locația evaluată. Aceste informații sunt despre zona acoperită fizic prin evaluare
(distanța de râu parcursă, procentul din lac acoperit etc.) şi despre starea habitatului. Pe langă
aceste date, formularul cuprinde şi alte informații auxiliare privind identitatea şi datele de contact
ale observatorului, modalitatea şi instrumentele folosite (binoclu, lunetă etc.). La final, este
inclusă şi o rubrică pentru observații suplimentare.
Pentru fiecare locație vizitată se completează un formular separat. Formularele completate
se centralizează, de preferat în format electronic (tabelar, text, pdf).
Capul de tabel al formularului standard este prezentat mai jos (Tabelul nr. 2):
Tabel 2 - Capul de tabel al formularului standard
Nume științific
Nume popular
Gavia stellata
Cufundar mic
Podiceps nigricolis
Corcodel cu gat negru

Nr. exemplare

Tehnica de numărare a păsărilor
Păsările se numără individual şi apoi se însumează rezultatele, obținându-se un total
pentru fiecare specie în respectiva locație. De obicei, stolurile de păsări de apă pot include mai
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multe specii. Este recomandată o vizualizare preliminară a stolului cu binoclul în vederea unei
rapide estimări numerice, pentru cazul în care din cauza deranjului sau din alte motive păsările
zboară înainte de finalizarea unei numărători detaliate. Apoi păsările vor fi numărate de mai
multe ori, individ cu individ, atunci când este posibil şi maxim 2 specii odată, folosind pentru
fiecare specie câte un cititor mecanic (tally counter) care înregistrează un exemplar la fiecare
apăsare. Prin numărarea repetată crește precizia rezultatelor obținute precum şi șansa detectării
exemplarelor din specii mai rare, prezente de obicei în număr mai mic. Pentru grupuri foarte mari,
la care este imposibil de numărat separat fiecare pasăre, totalul se obtine prin metoda extrapolării.
Se demarchează vizual pe suprafața lacului, cu mare atenție, un pătrat sau un cerc în care se
numără toți indivizii aparținători speciei evaluate (pătratul/ cercul se numește unitate de
numărare). Apoi se calculează de câte ori pătratul sau cercul numărat, se suprapune peste întregul
grup de păsări. Se inmulțește numărul de indivizi obținut în numărătoarea din pătratul sau cercul
reprezentativ, cu cifra obținută în pasul al doilea (de câte ori pătratul sau cercul stabilit se
suprapune peste grupul de păsări), pentru a obține în final totalul. În cazul folosirii extrapolării în
locul numărătorii directe, acest lucru se menționează pe formularul de teren.
Identificarea speciilor de păsări
Capacitatea identificării speciilor este o cerință obligatorie pentru participantul la evaluare.
Fară o corectă identificare, rezultatele sunt lipsite de valoare. De aceea, este nevoie ca în cazul în
care evaluarea este facută într-o locație de mai multe persoane (un grup), cel puțin un participant
să aibă experiență şi siguranță în identificarea speciilor. Determinatoarele de teren sunt absolut
necesare, deoarece pot apărea şi alte specii decât cele cu care observatorul este obișnuit și, mai
frecvent, pot apărea indivizi în penaj de tranziție, a căror identificare este mai dificilă.
Numărătoarea se poate face şi separat pe grupe de vârstă şi sex. Păsările care au caracteristici
specifice pentru tineri şi adulți şi diferențieri între masculi şi femele pot fi numărate/estimate şi
după aceste caracteristici. Astfel de numărători se fac anual la gâște şi oferă informații referitoare
la productivitatea şi dinamica populației.
Centralizarea standardizată a datelor
Datele privind observațiile pentru fiecare locație în parte sunt trimise pentru centralizare.
Acest proces este unul continuu şi se desfasoară începând cu prima zi de observație. Formularele
completate trebuie trimise pentru centralizare cel mai târziu în data de 15 februarie. Datele
colectate sunt centralizate într-o bază de date standard predefinită. Capul de tabel pentru baza de
date privind observațiile este prezentat mai jos (Tabelul nr. 3):
Tabel 3 - Cap de tabel pentru centralizarea standardizată a datelor
SITECODE
SITENAME
DATE
SPECIES COUNT
ROSPA0024 Confluenţa Olt-Dunăre 16.01.2017 BotSt
1

COVERAGE
E
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ROSPA0024

Confluenţa Olt-Dunăre

17.01.2017

CirCy

2

E

Toate componentele enumerate (datele despre observații/specii, datele despre locații,
datele spațiale/GIS) se constituie într-o bază de date complexă şi unitară, care are scopul de a
asigura o interacțiune facilă cu datele colectate, în special în situația în care suntem nevoiți să
luăm decizii privind conservarea biodiversității.
Prelucrarea datelor obținute
Numărătorile păsărilor de apă efectuate în perioada hivernală oferă o imagine asupra
efectivelor de păsări acvatice ce iernează în situl vizat. Aceste date colectate în condiții climatice
diferite ale lunilor decembrie - ianuarie, permit înțelegerea dinamicii populaţiilor de păsări ce
iernează şi oferă o imagine asupra tendințelor acestora. De menționat că o parte dintre aceste
specii iernează în România, cuibărind în zone mai nordice. Datele care vor fi colectate prin
numărătorile de iarnă vor fi integrate într-un tabel centralizat.
Luând în considerare complexitatea programului de colectare a datelor, privind iernarea
speciilor de păsări de apă în arealele siturilor Natura 2000 vizate, prognozăm că vor fi colectate o
serie de date suplimentare despre specii de păsări ce nu sunt listate la Formularele standard ale
ariilor protejate ale proiectului. Având în vedere că unitatea de colectare a datelor nu este de tip
celulă de grilaj, ci locație de evaluare (cu coordonate bine stabilite), cu acoperire integrală a
habitatelor prielnice speciilor acvatice de iarnă, se poate considera ca vor fi raportate semnalări
ale unor specii noi de păsări în zona investigată.
Datele colectate în cadrul acestui proiect, indiferent de grupa de specii (și în consecință de
metodologia specifică), vor avea o localizare bine definită (un set de coordonate geografice
colectate cu ajutorul aparatelor GPS).

Alegerea punctelor de observare
Pentru asigurarea celor mai bune condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să
permită o vizibilitate de până la 3-4 km deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra
locului de înnoptare a gâștelor și a direcției din care acestea vin sau în care pleacă. Punctele de
observație trebuie să fie amplasate pe cât posibil mai la înălțime decât împrejurimile, iar între
observator și păsări să nu existe bariere vizuale precum plantații forestiere sau structuri antropice.
Nu în ultimul rând, accesul la punctele de observație trebuie să fie cât mai facil posibil.
Pentru speciile acvatice care iernează în aria naturală protejată sau în imediata vecinătate a
acesteia, au fost alese puncte de monitorizare și transecte în zonele cu potențial ridicat pentru
speciile vizate.
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Localizarea spațială a punctelor de observare pentru aglomerări ale speciilor acvatice de iarnă, cu
excepția gâștelor
Coordonatele geografice ale punctelor de observare pentru aglomerări ale speciilor acvatice de
iarnă, cu excepția gâștelor
ID
1
2
3
4
5
6

Latitudine
43.813442
43.789044
43.755409
43.712628
43.743172
43.757719

Longitudine
24.697398
24.752847
24.772960
24.792873
24.639117
24.465997
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Localizarea spațială a transectelor pentru aglomerări ale speciilor acvatice de iarnă, cu excepția
gâștelor

Aplicarea metodologiei
Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de
către avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează în intervalul orar 9-16 în perioada 1
decembrie - 30 ianuarie, când lumina suficientă permite o bună identificare a speciilor și o
numărătoare precisă.
Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo,
deranjul antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de preferat
ca numărătorile să se facă stolurilor de gâște în zbor, notând înălțimea aproximativă și direcția de
zbor.
Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este
necesară prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze
numărătoarea iar celălalt să noteze informațiile.
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții
atmosferice care să nu permită colectarea unor date precise.
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Metoda selectată pentru monitorizare
Metoda punctelor fixe este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile și bălțile.
Punctele fixe propuse în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod stratificat, cu
selectarea habitatelor acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost
amplasate la o distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor
de realizat utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea
punctelor fixe a fost realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată
întreaga suprafață acvatică.
Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor
observați. Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă.
Pe malul Oltului se poate realiza un transect (metoda traseelor lineare) care să permită
identificarea păsărilor care folosesc aria naturală protejată și vecinătatea acesteia în timpul
sezonului hiemal.

Înregistrarea datelor
Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se va
realiza, informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor
softuri dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod
standardizat, iar punctele de monitorizare să fie aceleași.
Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât
în care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate.
Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate aplica
metoda extrapolării, demarcând vizul un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără toți
indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapuse peste întregul grup de păsări
și se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această metodă este
de dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor, ea urmând
a fi aplicată doar de personal cu experiență.

C. Planul de monitorizare
Pentru monitorizarea speciilor de păsări vor fi aplicate protocoale de monitorizare pentru
speciile listate la Formularele ariilor vizate, conform urmatorului tabel (Tabelul nr. 4):
Tabel 4 - Metodologia de monitorizare pentru aglomerările de iarnă ale păsărilor acvatice
(cu excepția speciilor de gâște)
Nr Informatie/
Descriere
Atribut
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1.

Stabilirea
locatiilor de
monitorizare.

2.

Hartile
asociate
locatiilor de
monitorizare

Speciile vor fi monitorizate în suprafețe de probă ce vor acoperi
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale
speciilor vizate, asigurând astfel, reprezentativitatea necesară. Zonele
de monitorizare au fost stabilite în interiorul limitelor habitatului
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine,
astfel încât să acopere cât mai bine distribuția și variabilitatea spațială
a acestora.
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3.

4.
5.

6.

7.

Perioada/peri
oadele de
monitorizare
Frecventa
monitorizarii
Resursele
umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de
zile / om
necesare
Echipamentul
necesar

1 decembrie - 30 ianuarie

Anuală, cu 2 ieșiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai
sus.
2 experți, pentru fiecare arie naturală protejată

Minim 2 zile

-

binoclu;
ceas;
determinator de păsări;
jurnal de teren (la prima ieșire: Formular de selectare a punctelor);
harta pătratului;
aparat GPS (track-log ON);
aparat foto;
busola (opțional);
vestimentație potrivită: încălțăminte impermeabilă, îmbrăcăminte
călduroasă.
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Tabel 5 - Model tabel de monitorizare
Locația

Specia

Data

Ora

Nr.
exemplare

Condiții
atmosferice

Observații

2. Protocol de monitorizare a speciilor de gâște ce iernează în România
Tabel 6 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Branta ruficollis (gâsca cu gât roșu).
științifică și
populară a speciilor
3.
Descrierea generală Descrierea generală a speciei se regăsește în tabelul A pentru
a speciilor
fiecare specie din prezentul studiu.
4.
Perioade importante Monitorizarea migrației speciilor vizate se va realiza prin două
pentru monitorizare vizite în perioada cuprinsă între 01 noiembrie – 31 martie. Nu se
recomandă ca monitorizarea să fie efectuată în zile cu vizibilitate
redusă, în perioade cu ceață densă, cer acoperit, ninsoare sau
precipitații.
În ceea ce privește perioada din zi, monitorizarea se va efectua
între orele 06.45 și 9.30 când lumina suficientă permite o bună
identificare a speciilor și o numărătoare precisă. Nu se recomandă
ca monitorizarea să fie efectuată în zile cu vizibilitate redusă, în
perioade cu ceață densă, cer acoperit, ninsoare sau precipitații.
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va
petrece o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și
cartarea habitatelor.
5.
Cerințe de habitat
În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor fixe
sau metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare
(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă
față de zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte
suplimentare). Metoda transectelor se va aplica în zonele cu apă
curgătoare unde observatorul va parcurge liniar traseul în lungul
apei curgătoare.
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6.

7.

8.

Populațiile la
nivelul ariei
naturale protejate

Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale
protejate sunt specificate la punctul A.5 din Tabelul – Harta de
distribuție a speciei din prezentul studiu (date disponibile pentru
fiecare specie în parte)
Distribuția speciilor Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei
[harta distribuției]
naturale protejate sunt ilustrate la punctul A.3 din Tabelul – Harta
de distribuție a speciei din prezentul studiu (date disponibile
pentru fiecare specie în parte)
Sursele de
 Papadopol, A. (1967): Contributions a la connaissance de la
informații /
migration et de l’écologie des charadriiformes de Roumanie.
metodologii,
Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle ”Grigore
metode si/sau
Antipa” 7: 379-395.
instrumente testate /  Bibby, C., Jones, M., Marsden, S. (1998): Expedition field
recunoscute surse
techniques, bird surveys. Expedition Advisory Centre. Royal
Geographical Society, London
 Buckland, S.T., Marsden, S.J., Green, R.E. (2008): Estimating
bird abundance: making methods work. Bird Conservation
International (18): 91-108.
 Jost, L. (2010): The relation between eveness and diversity.
Diversity 2: 207-232.
 Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P. (2002): Atlasul
păsărilor clocitoare din România. Ediția II. (Atlas of Romanian
Breeding Birds. Second edition.). Publicațiile Societății
Ornitologice Române, Nr. 16, Cluj-Napoca.
 Poprach, K., Vrbková, J., Machar, I. (2015): Detectability as an
important factor influencing the knowledge of bird diversity in a
floodplain forest ecosystem. Journal of Forest Science 61 (3):
89-97.
 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.
 IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species.
Version 2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
 OUG 57/2007. 2007. Ordonanța de urgență nr. 57 din 20 iunie
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Monitorul
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Oficial al României 442: 1-32, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
BAZILESCU ELENA, 1973, Piese rare şi inelate în Muzeul
Olteniei, St. şi Cercet., Rm. Vâlcea: 247-254.
BAZILESCU ELENA, SORESCU CONSTANTINA, CRUCE
M., POPESCU M, 1980, Catalogul sistematic al colecţiilor de
vertebrate din Muzeul Olteniei, Şt. Nat. Stud. Comunic.,
Craiova: 311 – 401.
CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
DOMBROWSKI R., 1946, Păsările României (Ornis Romanie).
Completată, ilustrată şi prelucrată de DIONISIE LINŢIA, Ed. pt.
Literat. şi Artă, vol.I, Bucureşti: 1-434.
GHEORGHE MIRELA 1996. Notă preliminară asupra
dinamicii unor specii de păsări acvatice din bazinele piscicole
Dunăreni-Bistreţ (Dolj). Publicaţiile S.O.R. Cluj-Napoca (1):
49-53.
LINŢIA D., 1954, 1955, Păsările din R.P.R., vol. II, III, Ed.
Academiei R.P.R. Bucureşti: 1-298, 1-487.
MĂTIEŞ M.,1986, Les routes de migration des oiseaux en
Roumanie,Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol XXVIII,
Bucureşti: 247-264.
MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca: 218-220.
MUNTEANU D. 2008. Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca: 260 pp.
ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
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• ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Rare, vulnerable and endengered
birds in Danube Meadow between the rivers Jiu and Olt,
Analele Universităţii, s. Biol., Hortic., TPPA, vol. VIII (XLIV),
Craiova: 76-79.
• ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna
of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
• PAPADOPOL A., TALPEANU M., 1986, Catalogue des
collections ornithologiques provenant de Roumanie conservées
au Muséum d' Histoire Naturelle “Gr. Antipa” GaviiformesGruiformes, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol. XXVIII,
Bucureşti: 199-246.
• PAPADOPOL A., TALPEANU M., 1987, Catalogue des
collections ornithologiques provenant de Roumanie conservées
au Muséum d' Histoire Naturelle “Gr. Antipa”.
Charadriiformes-Passeriformes, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr.
Antipa, vol. XXIX, Bucureşti: 213-316
• PETRESCU, A., 2002 - Preliminary list of the avifauna from the
Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake (south of
România). Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle
"Grigore Antipa", 44: 375–389.
• PETRESCU, A., 2002 - Preliminary list of the avifauna from the
Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake (south of
România). Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle
"Grigore Antipa", 44: 375–389.
• POPESCU M., 1974 a, Cercetări privind migraţia păsărilor în
condiţiile Olteniei, St. Cercet., Cons. Ocrot. Monum. nat. jud.
Olt, Slatina: 319-324.
• RIDICHE MIRELA, 1997, Noi date privind avifauna lacului
Dunăreni-Bistreţ (Dolj), Omul şi Natura, Comunic. şi Ref.,
Muz. Jud. Prahova, Ploieşti:
• RIDICHE MIRELA, 1999, Catalogul colecţiei de ornitologie a
Muzeului Olteniei (1978-1998 ), Oltenia, St. şi com., Şt. Nat.,
vol. XV, Craiova: 136-165.
• RIDICHE MIRELA , 2000 - Catalogul colecţiei de ornitologie a
Muzeului Olteniei (1998-2000), III, Oltenia. Studii şi
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9.

Indicatorul/

Comunicări. Ştiinţele Naturii, vol. XVI, Craiova: 179-183.
• RIDICHE MIRELA 2005 – The historical of the ornithological
researches in Oltenia, Drobeta. Ştiinţele Naturii, vol. XV, Dr. T.
Severin: 91-100
• RIDICHE MIRELA 2005 – Rarităţi avifaunistice consemnate în
Oltenia, Oltenia. Studii şi comunicări., Ştiinţele Naturii, vol.
XXI, Craiova: 193 - 201.
• TĂLPEANU M., 1963 a., Ornitofauna bălţilor Rast-Bistreţ din
sudul Olteniei, Comun. Zool. Soc. Şt. Nat. Geogr., vol. 2,
Bucureşti: 229-237.
• TĂLPEANU M. , 1964, Păsările din lunca Dunării în Oltenia,
Vân. Pesc. Sp., nr.4: 3-4 şi nr.6: 3-10.
• TALPEANU M., 1965, Avifaune de la région inondable du
Danube, en Olténie, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.V,
Bucureşti: 293-317.
• TĂLPEANU M., 1969, Ocrotirea păsărilor în Lunca Dunării
din Oltenia, Studii şi Cercetări, Muzeul Olteniei, Craiova: 117122.
• TALPEANU M., 1970, Les Ansériformes de Roumanie
(nidification, hivernage). Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol.
X, Bucureşti: 295 – 305.
• TĂLPEANU M., 1971, Rezervaţia de la Ciupercenii Noi (Dolj),
refugiu pentru păsările din lunca Dunării. St. Cercet. Cons.
Ocrot. Monum. nat., jud. Dolj: 37-41.
• TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.
• TĂLPEANU M., PASPALEVA MARIA, 1974, Păsările de pe
ambele maluri ale Dunării între Calafat şi Olt, St. şi Comun.,
Şt. Nat., Craiova: 75-82.
• VESPREMEANU E., 1964, Ecologia păsărilor din lunca
Dunării, Aquila, vol. 69-70: 211-221
• VESPREMEANU E., 1967, Rolul factorilor abiotici în
dinamica populaţiilor sp. Platalea leucorodia (Aves,
Ciconiiformes) în lunca Dunării, St. Cerc. Biol., s. Zool., t.19,
nr. 3, Bucureşti: 279-284.
1. Prezența speciei
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Indicatorii de
monitorizare ce vor
fi urmăriți

2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
3. Perioada hidrică a habitatului umed
4. Impactul antropic asupra speciei
5. Evaluarea stării de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare

Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate:
Monitorizarea populaţiilor care migrează sau iernează poate să ne indice câteva fenomene
foarte importante. În sezonul hiemal sau prevernal multe specii de păsări se adună în locuri cu
hrană abundentă sau unde găsesc adăposturi sigure. Aşa se pot evalua populaţiile de păsări care în
sezonul de cuibărit sunt dispersate în habitate greu accesibile, sau pe suprafeţe întinse. În
continuare sunt prezentate succint câteva metode de evaluare în afara sezonului de cuibărit.
Definirea obiectivului protocolului de monitorizare
În acest protocol este abordată perioada hivernală a speciei Branta ruficollis ce iernează în
arealele siturilor Natura 2000 vizate. Habitatul zonelor de înnoptare este reprezentat de zone
umede, cum ar fi lacurile naturale şi artificiale, lagunele, mlaștinile, râurile mari şi golfurile.
Habitatul zonelor de hrănire este reprezentat predominant de terenuri agricole, în special
culturi de grâu de toamnă, rapiță, orz, precum şi de unele pășuni.
Amplasarea locațiilor de monitorizare şi colectare a datelor
Procedurile de selecție pentru alegerea punctelor de observare a gâștelor trebuie să respecte
criteriile de mai jos:
• Vizibilitatea excelentă în perimetrul definit (de la minim 500 m până la 4.000 m) în jurul
punctului de observație. Aceasta presupune:
- observarea directă a locului de înnoptare sau a direcției din care vin gâștele;
- punctul de observație să fie situat într-un spațiu deschis;
- punctul de observație să fie mai înalt decât zonele înconjurătoare;
- evitarea obstacolelor care pot împiedica observațiile directe cum ar fi pădurile adiacente,
perdelele forestiere sau clădirile înalte;
- accesul facil la punctul de observație în timpul sezonului de iarnă.
• Zonele de înnoptare de dimensiuni considerabile, unde acoperirea de ansamblu nu poate fi
realizată dintr-un singur punct de observare, necesită selectarea mai multor puncte de
observare. Atunci cand sunt selectate mai multe puncte pentru efectuarea observațiilor trebuie
avute în vedere urmatoarele aspecte:
- se va evita suprapunerea perimetrelor de observare aferente punctelor selectate;
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-

distanța minimă dintre două puncte de observare între care nu există nici o barieră vizuală
va fi de minim 1 km.

Stabilirea perioadelor de colectare a datelor
În cazul recensământului de iarnă al speciilor de gâște, este considerat adecvat a se realiza,
două vizite pe luna în perioada cuprinsă între 1 noiembrie şi 31 martie, conform datelor
calendaristice stabilite de Grupului International de Lucru AEWA pentru gâsca cu gât roșu şi
pentru celelalte specii de gâște: http://www.redbreastedgoose.aewa.info/.
Intervalul orar: dimineața, între 06:45 şi 09:30. Orele pot varia în functie de dată.
Vântul puternic (peste Beaufort 3), ploaia, ninsoarea şi ceata pot face imposibilă
colectarea de date precise necesare analizelor. Trebuie evitate toate aceste constrângeri
meteorologice atunci cand este planificată o ieșire pe teren. În cazul în care, din cauza
constrângerilor menționate mai sus, nu au putut fi realizate observațiile, acestea trebuie repetate
în prima zi în care se înregistreazî condiții meteorologice adecvate.
Alegerea metodei de colectare a datelor
Toate zonele de înnoptare utilizate de gâște se vizitează dimineața devreme, de două ori
pe lună, în decursul perioadei 1 noiembrie – 31 martie. Observatorii vor ajunge în punctele de
observare prestabilite de preferință înainte de răsăritul soarelui, între 6:45 şi 7:00, în funcție de
luna calendaristică în care se realizează observația. Punctul de observare este selectat astfel încât
să asigure o vizibilitate bună, de până la 4.000 m în jurul său. Se vor nota coordonatele GPS ale
fiecărui punct de observație. Dacă nu este posibilă identificarea efectivelor speciilor de gâște,
acestea se înregistrează ca fiind neidentificate, ca de exemplu Anser sp. Numărătoarea ar trebui să
se finalizeze în jurul orei 9:00 – 9:30, când, de obicei, nu mai sunt gâște în zonele de înnoptare.
Dacă gâștele sunt găsite mai târziu pe terenuri arabile, acestea pot fi numărate atunci când își iau
zborul. În acest caz, se utilizează formularele de teren pentru estimarea gâștelor în zonele de
hrănire.
De obicei, în jurul prânzului gâștele se întorc în zonele de înnoptare pentru a se adăpa.
Acesta este cel mai bun moment pentru a le observa, folosind aceeași metodă prezentată mai sus.
Colectarea datelor în teren
Activitatea de monitorizare efectivă a speciilor de păsări vizate, se va desfașura conform
protocolului definit la pct.2, dar fără a se limita la acesta. Colectarea datelor în teren se face
folosind o metodă standardizată şi utilizand formulare de teren care au elemente componente bine
definite. Datele despre păsări sunt în format standard pentru un asemenea tip de evaluare. Lista
conține toate speciile identificate, cu denumirea științifică şi cea în limba română a speciei şi cu o
coloana în care se trece numărul de exemplare observat, corespunzător fiecarei specii. Pentru
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fiecare locație vizitată se completează un formular separat. Formularele completate se trimit
pentru centralizare, de preferat în format electronic (tabelar, text, pdf).
În cazul când numărul gâștelor este estimat atunci când acestea se află în zbor, spre locul
de hrănire, înregistrarea se va face în Fisa de observație. Dacă gâștele sunt găsite mai târziu pe
terenuri arabile, acestea pot fi numărate atunci când își iau zborul.
Tehnica de numărare a păsărilor
Numărătoarea începe atunci când primul stol de gâște se ridică în zbor, către locurile de
hrănire. Numărul gâștelor este estimat atunci cand acestea se află în zbor. Speciile de gâște
observate şi numerele estimate se înregistrează constant în fișa de observație. Direcția zborului şi
înălțimea relativă se înregistrează pentru fiecare stol. În acest scop, se folosesc punctele cardinale
(nord, sud, est, vest, nord-est, nord-vest, sud-est şi sud-vest). Echipa de teren este formată din cel
puțin două persoane, un observator care va estima numărul exemplarelor de gâște şi o persoană
responsabilă cu înregistrarea datelor în fișa de observare. Siturile mari sunt împărțite în sectoare,
fiecare dintre acestea fiind alocat unei echipe. Toate echipele încep observațiile simultan.
Estimările sunt făcute cu ajutorul binoclului şi al lunetei. Luneta este folosită pentru a observa
stolurile care zboară la distanță mare. În funcție de mărimea stolului, gâștele pot fi numărate în
grupuri de cate 2, 4, 6, 8 sau 10 exemplare pentru stolurile mici, în grupuri de 10, 20, 30,40 de
exemplare pentru stolurile relativ mari şi în grupuri de 100, 200 sau 300 de exemplare pentru
stolurile mari. Primele 10 sau 100 de gâște dintr-un stol mare sunt numărate individual, după care
suprafața care le conține se suprapune succesiv pe întregul stol. În caz de deranj se poate întampla
ca un număr mare de gâște să își ia zborul simultan. În acest caz, se estimează mai întai numărul
total de indivizi (nu vor fi identificate speciile) şi apoi proporțiile pentru fiecare specie.
Identificarea speciilor de gâște
Capacitatea identificării speciilor este o cerință obligatorie pentru participantul la evaluare.
Determinatoarele de teren sunt absolut necesare, deoarece pot aparea şi alte specii decât cele cu
care observatorul este obișnuit și, mai frecvent, pot apărea indivizi în penaj de tranziție, a căror
identificare este mai dificilă. Numărătoarea se poate face şi separat pe grupe de vârstă şi sex.
Păsările care au caracteristici specifice pentru tineri şi adulți şi diferențieri între masculi şi femele
pot fi numărate/estimate şi după aceste caracteristici. Astfel de numărători se fac anual la gâște şi
oferă informații referitoare la productivitatea şi dinamica populației.

-

Echipament necesar:
Luneta (preferabil 30x zoom);
Binoclu 10x42 sau 10x50;
GPS (utilizați grade zecimale - Main menu > Setup > Units > hdd);
Harta (scara 1:25.000);
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Fița de teren şi două creioane;
Termometru (opțional);
Aparat de fotografiat (opțional)
Rezultate estimate:
Fișele de teren completate de către experții ornitologi.
Centralizarea standardizată a datelor

Datele privind observațiile pentru fiecare locație în parte sunt trimise pentru centralizare.
Acest proces este unul continuu şi se desfasoară începând cu prima zi de observație. Formularele
completate trebuie trimise pentru centralizare cel mai târziu în data de 31 martie. Baza de date
alcatuită este una complexă. Datele colectate sunt centralizate într-o bază de date standard
predefinită.
Prelucrarea datelor obținute
Numărătorile gâștelor ce iernează în arealele vizate, oferă o imagine asupra efectivelor
acestor păsări. Aceste date colectate în condiții climatice diferite ale lunilor noiembrie-martie,
permit înțelegerea dinamicii populaţiilor de gâște ce iernează şi oferă o imagine asupra
tendințelor acestora. De menționat că aceste specii iernează în România, cuibărind în zone mai
nordice. Datele care vor fi colectate prin numărătorile de iarnă vor fi integrate într-un tabel
centralizat, care va face parte în mod obligatoriu din documentele livrabile ce vor sta la baza
elaborarii Studiilor de biodiversitate pentru Planul de management.
Rezultate estimate:
Raport privind speciile de gâște ce iernează în situl Natura 2000 ROSPA0024
Confluenţa Olt-Dunăre, incluzând aria naturală protejată de interes național B10. Ostrovul
Mare.

Alegerea punctelor de observare
Pentru asigurarea celor mai bune condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să
permită o vizibilitate de până la 3-4 km deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra
locului de înnoptare a gâștelor și a direcției din care acestea vin sau în care pleacă. Punctele de
observație trebuie să fie amplasate pe cât posibil mai la înălțime decât împrejurimile, iar între
observator și păsări să nu existe bariere vizuale precum plantații forestiere sau structuri antropice.
Nu în ultimul rând, accesul la punctele de observație trebuie să fie cât mai facil posibil.
Pentru speciile acvatice care iernează în aria naturală protejată sau în imediata vecinătate a
acesteia, au fost alese puncte de monitorizare și transecte în zonele cu potențial ridicat pentru
speciile vizate.
Pagina 592

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

Localizarea spațială a punctelor de observare a speciilor de gâște care iernează în aria naturală
protejată
Coordonatele geografice ale punctelor de observare a speciilor de gâște care iernează în aria
naturală protejată
ID
Latitudine
Longitudine
1
43.813442
24.697398
2
43.789044
24.752847
3
43.755409
24.772960
4
43.712628
24.792873
5
43.743172
24.639117
6
43.757719
24.465997
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Localizarea spațială a transectelor de observare a speciilor de gâște care iernează în aria naturală
protejată

Aplicarea metodologiei
Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de
către avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează dimineața în intervalul orar 6.30 și
7.30 în perioada 1 noiembrie - 31 martie, fiind necesar ca observatorii să ajungă în locul de
monitorizare înainte de răsăritul soarelui.
Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo,
deranjul antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de preferat
ca numărătorile să se facă stolurilor de gâște în zbor, notând înălțimea aproximativă și direcția de
zbor.
Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este
necesară prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze
numărătoarea iar celălalt să noteze informațiile.
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții
atmosferice care să nu permită colectarea unor date precise.
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Metoda selectată pentru monitorizare
Metoda punctelor fixe este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile și bălțile.
Punctele fixe propuse în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un mod stratificat, cu
selectarea habitatelor acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost
amplasate la o distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor
de realizat utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegerea
punctelor fixe a fost realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată
întreaga suprafață acvatică.
Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor
observați. Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă.
Pe malul Oltului se poate realiza un transect (metoda traseelor lineare) care să permită
identificarea păsărilor care folosesc aria naturală protejată și vecinătatea acesteia în timpul
sezonului hiemal.
Înregistrarea datelor
Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se va
realiza, informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor
softuri dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod
standardizat, iar punctele de monitorizare să fie aceleași.
Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât
în care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate.
Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate
aplica metoda extrapolării, demarcând vizual un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără
toți indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapune peste întregul grup de
păsări și se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această
metodă este de dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor,
ea urmând a fi aplicată doar de personal cu experiență.

C. Planul de monitorizare
Pentru monitorizarea speciilor de păsări vor fi aplicate protocoale de monitorizare pentru
speciile listate la Formularele ariilor vizate, conform urmatorului tabel (Tabelul nr. 7):
Tabel 7 - Metodologia de monitorizare a speciilor de gâște
Nr Informatie/
Descriere
Atribut
1.
Stabilirea
Speciile vor fi monitorizate în suprafețe de probă ce vor acoperi
locațiilor de
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale speciilor
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monitorizare.

2.

Hărțile
asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/peri

vizate, asigurând astfel, reprezentativitatea necesară. Zonele de
monitorizare au fost stabilite în interiorul limitelor habitatului preferat al
speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul ariei protejate),
pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, astfel încât să acopere
cât mai bine distribuția și variabilitatea spațială a acestora.

1 noiembrie - 31 martie
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4.
5.

6.

7.

oadele de
monitorizare
Frecvența
monitorizării
Resursele
umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de
zile / om
necesare
Echipamentul
necesar

Anuală, cu 2 ieșiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai sus.
2 experți, pentru fiecare arie naturală protejată

Minim 2 zile

-

binoclu;
ceas;
determinator de păsări;
jurnal de teren (la prima ieșire: Formular de selectare a punctelor);
harta pătratului;
aparat GPS (track-log ON);
aparat foto;
busolă (opțional);
vestimentație potrivită: încălțăminte impermeabilă, îmbrăcăminte
calduroasă.

Fișa de teren nr.1 - Estimarea gâștelor la locul de înnoptare
Fișa de teren pentru estimarea gâștelor la locul de înnoptare
Vă rugăm să completați toate secțiunile din acest formular. Utilizați un nou formular pentru
fiecare vizită în sit. Va rugăm să trimiteți formularele completate la: ....
Grila UTM
Locație
Data Start (ora:minut) Sfârșit (ora:minut)
(opțional)
Cel mai apropriat oraș
sau sat
Observatori
Condițiile meteorologice

Județ
Pagina Nr:

Grosimea
Coordonatele geografice
Viteza
Acoperire
stratului
ale
punctului
de
Vizibilitate Temperatura
Direcția
Ploaie
vântului
cu nori
de
(m)
(°C)
vântului
(Y/N)
numărare
(grade
(Bft)
(%)
zăpadă
decimale)
(cm)
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N

E

Date gâște

Timp (o:m) Specie (Numele științific)

Număr
(ind.)

Distanța
de la
Amenințări
Înalțimea
Direcție
punctul (vânătoare,
de zbor
de zbor
de
agricultură
(m)
observație etc.)
(m)

Comentarii suplimentare:

Fisa de teren nr.2 - Estimarea gâștelor în zona de hrănire
Fișa de teren pentru estimarea gâștelor în zona de hrănire
Vă rugăm să completați toate secțiunile din acest formular. Utilizați un nou formular pentru
fiecare vizită în sit. Vă rugăm să trimiteți formularele completate la: ..
Sfârșit
UTM grila
Locație
Data
Start (ora:minut)
(ora:minut) (opțional)
Cel mai apropriat oraș
sau sat
Observatori
Conditiile meteorologice

Județ
Pagina Nr:

Viteza
Acoperire
Grosimea
Vizibilitate Temperatura
Direcția
Ploaie
vântului
cu nori
stratului de Alte informații
(m)
(°C)
vântului
(Y/N)
(Bft)
(%)
zăpadă (cm)
Date gâște

Timp
(o:m)

Coordonatele
geografice
ale punctului Specie (Numele Număr
(ind.)
de numărare științific)
(grade
decimale)
N

Distanța Tipul culturii
până la de cereale
Amenințări
cârdul (grâu, orz, (vânătoare,
de gâște porumb,
agricultură etc.)
(m)
rapiță etc.)
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E
N
E
N
E
Comentarii suplimentare:

3. Protocol de monitorizare pentru speciile caracteristice zonelor agricole și pădurilor
Tabel 8 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciilor
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Alauda arvensis (ciocârlie de câmp), Burhinus oedicnemus
științifică și
(pasărea ogorului), Coracias garrulus (dumbrăveancă),
populară a speciilor Coccothraustes coccothraustes (botgros), Coturnix coturnix
(prepeliță), Delichon urbicum (Lăstun de casă), Emberiza
hortulana (presură de grădină), Lanius excubitor (sfrâncioc mare),
Merops apiaster (prigorie), Miliaria calandra (presură sură),
Muscicapa striata (muscar sur), Oriolus oriolus (grangur),
Phylloscopus collybita (pitulice de munte), Saxicola rubetra
(mărăcinar mare), Saxicola torquata (mărăcinar negru),
Streptopelia turtur (turturică)
3.
Descrierea generală Descrierea generală a speciilor se regăsește în tabelul A pentru
a speciilor
fiecare specie din prezentul studiu.
4.
Perioade importante 15 aprilie - 15 iunie
pentru monitorizare
5.
Cerințe de habitat
Alauda arvensis trăieşte în ţinuturile de şes prin locuri cultivate,
preferă habitatele de stepă din câmpie cu vegetație ierboasă
abundentă.
Burhinus oedicnemus preferă câmpiile aride cu porțiuni nisipoase
sau pietroase. Pasăre de stepă. Se hrăneşte în special noaptea şi la
crepuscul.
Coracias garrulus preferă habitatele semideschise, mozaicate, cu
arbori singuratici sau grupuri de arbori din zonele de câmpie, care
au pâlcuri de pădure sau copaci solitari.
Coccothraustes coccothraustes se întâlnește în special în zonele
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deschise cu stejar și carpen, dar arealul ei se extinde și în zona
altor specii de foioase, cu copaci înalți, bogați în fructe de mărime
potrivită, cum ar fi fagul, frasinul, ulmul, platanul sau paltinul.
Coturnix coturnix este întâlnită în regiunile de câmpie și de deal,
în vegetația deasă din pășuni, în tufișurile de pe malurile râurilor și
pe câmpurile cultivate în special cu cereale sau leguminoase.
Delichon urbicum arareori ocupă cuiburile lăstunilor de mal. Își
construiesc cuiburi pe sub streșini și cornișe, preferând pereții din
piatră sau cărămidă; păsări antropofile, fiind observate tot mai rar
în afara așezărilor omenești.
Emberiza hortulana specie întâlnită mai cu seamă în zone
deschise, cu tufe rare și cu vegetație ierboasă înaltă și multă. De
asemenea, preferă și lizierele pădurilor, lanurile de porumb, viile și
grădinile.
Lanius excubitor preferă în general locurile deschise, cum ar fi
pășunile și fânețele presărate cu arbuști și tufe, în care sunt
neapărat prezente puncte mai înalte de observație.
Merops apiaster folosește habitate precum pășuni și terenuri
arabile cu copaci izolați, văi protejate, câmpii, maluri de râu cu
tufăriș, versanți însoriți și fânețe. Pentru cuibărit necesită pereți și
maluri abrupte, uscate, din argilă, nisip, sol nisipos moale, laterit
sau pământ.
Miliaria calandra specie întâlnită mai cu seamă în câmpuri
deschise, presărate cu tufișuri sau copaci, preferând terenurile
agricole, în special pășunile și câmpurile cu cereale.
Muscicapa striata preferă locuri mai deschise (liziere, livezi,
grădini), terenuri agricole, habitatele naturale variind de la zăvoaie
până la păduri riverane.
Oriolus oriolus cuibărește într-o varietate de habitate, dar preferă
pădurile ripariene, pădurile deschise de foioase, livezile sau chiar
grădinile mai mari.
Phylloscopus collybita poate fi întâlnită în păduri mature, în zone
deschise, parcuri și grădini unde există arboret pe care îl foloseşte
la cuibărit. Cuibărește atât în pădurile de foioase, mixte sau de
conifere, cât și în habitatele antropice precum parcuri, livezi,
cimitire vechi și grădini.
Saxicola rubetra se întâlnește în pajişti cu tufişuri, preferând locuri
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6.

7.
8.

mai închise decât mărăcinarul negru.
Saxicola torquata cuibărește în pajişti cu tufişuri, preferând locuri
mai deschise decât mărăcinarul mare.
Streptopelia turtur preferă pădurile de stejar, marginile pădurilor,
crânguri, livezi cu pomi bătrâni, perdele forestiere, parcuri mari cu
arbori bătrâni.
Populațiile la
Alauda arvensis (50-800 indivizi), Burhinus oedicnemus (1-50
nivelul ariei
indivizi), Coracias garrulus (10-200 indivizi), Coccothraustes
naturale protejate
coccothraustes (10-50 indivizi), Coturnix coturnix (50-1.000
indivizi), Delichon urbicum (pasaj: 1.000-5.000 indivizi; cuibărit:
50-100 perechi), Emberiza hortulana (100-500 perechi), Lanius
excubitor (50-80 indivizi), Merops apiaster (50 - 100 indivizi),
Miliaria calandra (100-500 perechi), Muscicapa striata (1-10
perechi), Oriolus oriolus (50-100 perechi), Phylloscopus collybita
(50-100 indivizi), Saxicola rubetra (50-100 indivizi), Saxicola
torquata (50-100 indivizi), Streptopelia turtur (10-500 indivizi)
Distribuția speciilor Hărțile de distribuție a fiecărei specii se regăsesc în tabelul B
[harta distribuției]
pentru fiecare specie din prezentul studiu.
Sursele de
 Societatea Ornitologică Română, 2014, Ghid standard de
informații /
monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din
metodologii,
România, SC Noi Media SA, 45-62
metode si/sau
 Societatea Ornitologică Română, 2015, Atlas al speciilor de
instrumente testate /
interes comunitar din România, Noi Media Print SA
recunoscute surse
 Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., Mustoe S.H., 2000. Bird
Census Techniques. Second Edition, Accademic Press.
 Sutherland W.J., Newton I., Green R.E., 2008, Bird Ecology and
Conservation - A Handbook of Techniques, Oxford University
Press.
 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.
 IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species.
Version 2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
 OUG 57/2007. 2007. Ordonanța de urgență nr. 57 din 20 iunie
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Monitorul
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9.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce vor
fi urmăriți

Oficial al României 442: 1-32, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
1. Prezența speciei
2. Mărimea populației
3. Caracteristicile habitatului
4. Impactul antropic asupra speciei
5. Starea de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare

Definirea obiectivului protocolului de monitorizare
Scopul principal al monitorizării este urmărirea în timp a tuturor speciilor de păsări
caracteristice zonelor agricole şi forestiere și a efectivelor acestora în zonele de probă. Datele vor
fi folosite la stabilirea numărului de specii şi a mărimii populaţiilor efectivelor speciilor vizate.
Locațiile de monitorizare şi colectare a datelor
În planificarea schemei de colectare a datelor de teren, pentru speciile caracteristice
zonelor agricole, va fi avută în vedere acoperirea echilibrată a arealelor acestora şi luarea în
considerare a tuturor zonelor cu potențial ridicat pentru speciile vizate.
La nivelul sitului Natura 2000, pentru această metodă este necesară stabilirea unui număr
minim de pătrate de monitorizare, care să acopere 75% din suprafața totală ce îndeplinește
cerințele de habitat pentru speciile vizate.
Unitatea de bază pentru evaluarea speciilor agricole și forestiere, în cazul acestei
metodologii, este punctul („point monitoring”). În cadrul fiecărui pătrat va fi selectat un număr
de 10 puncte de observare.
Pătratele sunt distribuite pentru a acoperi echitabil toate clasele de habitate la nivel sitului.
Perioadele de colectare a datelor
Principalele observații se fac în două intervale principale din an. Prima perioadă are loc
între 15 aprilie şi 15 mai, a doua între 16 mai şi 15 iunie. Între cele două observații trebuie să fie
un interval de minim de 14 zile. În ambele ocazii, numărătoarea păsărilor va începe cât mai
devreme (începând cu ora 5 dimineața) şi se va termina înainte de ora 10 dimineața, deoarece
păsările sunt mai active în această perioadă a zilei. Punctele se marchează cu ajutorul GPS-ului şi
vor fi trimise odată cu traseul înregistrat. În caz de vreme ploioasă și/sau cu vânt puternic este
mai bine ca observațiile să fie amânate pentru o altă zi.
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Metoda de colectare a datelor
Având în vedere caracterul mozaicat al habitatelor din situl ROSPA Confluența OltDunăre, pătratele de monitorizare cuprind atât zone agricole cât și forestiere, respectiv tufărișuri.
Pătratele de monitorizare au dimensiunea de 2x2 km şi laturile orientate pe direcțiile nord-sud şi
est-vest (pentru o ușoară orientare în teren a observatorilor). Aceste pătrate sunt încadrate în
grilajul oficial de raportare al Uniunii Europene, de 10x10 km (ETRS LAEA 1989).
Unitatea de bază pentru evaluarea speciilor în cazul acestei metodologii este punctul (point
monitoring). În cadrul fiecărui pătrat va fi selectat un număr de 10 puncte de observare.
Colectarea datelor în teren
Activitatea de monitorizare a speciilor de păsări vizate, se va desfășura conform
protocolului prezent, dar fară a se limita la acesta. Colectarea datelor în teren se face folosind o
metodă standardizată şi utilizand formulare de teren care au elemente componente bine definite.
Datele despre păsări sunt în format standard pentru un asemenea tip de evaluare. Lista conține
toate speciile identificate, cu denumirea științifică şi cea în limba română a speciei şi cu o coloană
în care se trece numărul de exemplare observat, corespunzator fiecarei specii.
Tehnica de numărare a păsărilor
Observatorul va localiza cele 10 puncte cu ajutorul unui aparat GPS (Global Positioning
System). La fiecare punct ales se face şi o schiță în „Jurnalul de teren”, indicându-se mărimea şi
tipul habitatelor principale prezente în interiorul cercurilor de observație, folosind categoriile şi
prescurtările din Formularul de habitate. Aceste limite estimative ale habitatelor vor fi trecute şi
în al doilea „Jurnal de teren”. Se recomandă localizarea distanței de 50 şi 100 m de la punctul de
observare cu ajutorul unor obiecte de referință precum copaci singuratici, tufișuri, clădiri, garduri.
Metoda de numărare a păsărilor este foarte simplă. La fiecare punct, timpul de observare este de
exact 5 minute şi se notează speciile identificate şi numărul de exemplare auzite în jurul punctului
în trei categorii:
1. În interiorul cercului cu raza de 100 de m, exemplare de păsări așezate pe pământ, pe
vegetație sau coborând din zbor în perioada observației. Se notează şi păsările care se află mai
mult timp în zbor deasupra cercului studiat deoarece sunt asociate într-o anumită măsură cu
habitatele existente (de exemplu, ciocârlia de câmp cântând în zbor nupțial, un sfrâncioc roșiatic
coborând pe pământ după pradă sau un șorecar comun în zbor staționar). Rândunelele, lăstunii
sau drepnelele se notează aici numai dacă sunt văzute vizitând cuibul. Păsările vor fi notate în
două categorii de distanță (0-50 şi 50-100 de metri) şi vor fi trecute numai în categoria unde au
fost văzute sau auzite prima dată. Observațiile se trec direct pe foaie, aproximativ în locul unde
au fost observate;
2. Păsări care zboară peste aria observată, fără a coborî;
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3. Păsări observate în afara cercului de 100 de metri. Observatorul, care va sta 5 minute
fără întrerupere în mijlocul cercului, poate să folosească binoclul, dar nu se va mișca în interiorul
cercului. După încheierea celor cinci minute de observație într-un punct, observatorul se
deplasează la punctul următor, reluând procedura descrisă mai sus. Dacă, eventual, sunt două sau
mai multe persoane pe teren, trebuie notate numai păsările observate de o singură persoană.
Speciile de păsări observate în pătratul de monitorizare în timpul deplasării de la un punct la altul
şi care nu au fost notate în cele 5 minute de observație la punctele selectate, se trec separat în
jurnal. Aparatul GPS se folosește pe tot parcursul vizitelor în teren. Suplimentar, pentru specia
Burhinus oedicnemus, în punctele în care avem habitat agricol, după trecerea celor 5 minute de
observații, dacă nu s-a înregistrat și această specie, se va rula timp de 3 minute vocalizarea
speciei cu ajutorul unui dispozitiv de play-back. Specia se notează în fișa de teren cu această
specificație (dacă a fost observată datorită sunetului redat). De asemenea, deoarece unele specii
sunt mai greu de observat sau sunt mai rare, în afara pătratelor de monitorizare se pot realiza
transecte itinerante în habitate propice.
Identificarea speciilor de păsări
Capacitatea identificării speciilor este o cerință obligatorie pentru participantul la evaluare.
De aceea, este nevoie ca în fiecare punct de monitorizare să fie prezent un specialist ornitolog cu
experiență şi siguranță în identificarea speciilor. Determinatoarele de teren sunt absolut necesare,
deoarece pot apărea şi alte specii decât cele cu care observatorul este obișnuit și, mai frecvent,
pot apărea indivizi în penaj de tranziție, a căror identificare este mai dificilă. Numărătoarea se
poate face şi separat pe grupe de vârstă şi sex. Păsările care au caracteristici specifice pentru
tineri şi adulți şi diferențieri între masculi şi femele pot fi numărate/estimate şi după aceste
caracteristici.

-

Echipament necesar:
binoclu;
ceas;
determinator de păsări;
jurnal de teren;
harta pătratului;
aparat GPS (track-log ON);
aparat foto;
busolă (opțional);
vestimentație potrivită: încălțăminte impermeabilă, îmbrăcăminte călduroasă.
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Centralizarea standardizată a datelor
Datele privind observațiile pentru fiecare locație în parte sunt trimise pentru centralizare.
Acest proces este unul continuu şi se desfăsoară începând cu prima zi de observație. Formularele
completate trebuie trimise pentru centralizare, continuu. Baza de date alcătuită este una complexă.
Datele colectate sunt centralizate într-o baza de date standard predefinită. Baza de date generală
are structură tabelară (compatibil Excel sau Acces).
Prelucrarea datelor obținute
Monitorizarea păsărilor din zonele agricole și forestiere efectuate în perioada de
reproducere oferă o imagine asupra prezenței şi abundenței relative a efectivelor acestora, în situl
vizat. Aceste date colectate în condiții climatice diferite ale lunilor aprilie (primăvara) şi iunie
(vara), permit înțelegerea dinamicii populațiilor de păsări în perioada de reproducere şi oferă o
imagine asupra tendințelor acestora. Datele care vor fi colectate, vor fi integrate într-un tabel
centralizat. Datele colectate în cadrul acestui proiect, indiferent de grupa de specii (și în
consecință de metodologia specifică), vor avea o localizare bine definită (un set de coordonate
geografice colectate cu ajutorul aparatelor GPS).

-

Rezultate estimate:
fișele de teren („Jurnale de teren”) completate de către experții ornitologi
trasee (track-uri) înregistrate cu ajutorul GPS (în format gpx sau mps);
fotografiile din toate punctele de observație, fotografii cu speciile.
liste de specii și efective populaționale
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Fișa de monitorizare nr. 3
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Tabel 9 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/
Descriere
Atribut
1. Stabilirea locațiilor În punctele unde speciile au fost identificate se stabilesc pătrate de
de monitorizare
monitorizare de 2x2 km cu 10 puncte de observație în care se vor
numără păsările.
2. Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadel
e de monitorizare

4.

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

5.

6.
7.

Prima perioadă are loc între 15 aprilie şi 15 mai, a doua între 16 mai
şi 15 iunie. Între cele două observații trebuie să fie un interval de
minim de 14 zile.
De două ori pe an, în perioadele menționate
2 persoane

15
-

hărţi cu localizarea habitatelor adecvate și a pătratelor de
monitorizare;
binoclu;
ceas;
determinator de păsări;
fișă de teren
aparat GPS (track-log ON);
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-

aparat foto;
busolă (opțional);
vestimentație
potrivită:
îmbrăcăminte călduroasă

încălțăminte

impermeabilă,

4. Protocol de monitorizare pentru speciile cuibăritoare caracteristice râurilor
Tabel 10 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciilor
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Actitis hypoleucos (fluierar de munte), Alcedo atthis (pescărel
științifică și
albastru), Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic), Charadrius
populară a speciilor hiaticula (prundăraș gulerat mare), Motacilla alba (codobatură
albă), Motacilla flava (codobatură galbenă), Riparia riparia
(lăstun de mal).
3.
Descrierea generală Descrierea generală a speciilor se regăsește în tabelul A pentru
a speciilor
fiecare specie din prezentul studiu.
4.
Perioade importante 20 -30 iunie
pentru monitorizare
5.
Cerințe de habitat
Actitis hypoleucos este caracteristică zonelor sărace în vegetație de
la marginea râurilor, a pâraielor și a lacurilor.
Alcedo atthis. Habitatele preferate pentru cuibărit sunt reprezentate
de pâraie, râuri mici și canale cu maluri înalte, abrupte și nisipoase
în care își sapă cuibul.
Charadrius dubius poate fi întâlnit pe țărmuri întinse şi nisipoase,
pe malul apelor încet curgătoare sau pe malul lacurilor, dar şi în
mlaştini.
Charadrius hiaticula poate fi întâlnit pe țărmuri întinse şi
nisipoase, pe malul apelor încet curgătoare sau pe malul lacurilor,
dar şi în mlaştini.
Motacilla alba este o specie foarte adaptabilă, ocupând teritorii
într-o varietate de habitate în apropierea apelor, precum lacuri,
râuri, pâraie, canale, estuare și coaste de mare.
Motacilla flava trăiește în habitate deschise, precum pășuni,
fânațe, terenuri arabile, mlaștini, pășuni în apropierea apelor sau a
stațiilor de epurare.
Riparia riparia poate fi găsit în mai multe tipuri de habitat,
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6.

7.
8.

9.

inclusiv în apropierea fermelor, pe pășuni și mlaștini, de obicei în
apropierea râurilor și a lacurilor. Cuibărește în colonii, cuiburile
fiind săpate în malurile abrupte ale râurilor
Populațiile la
Actitis hypoleucos (pasaj: 100-500 indivizi, cuibărit: 1-10 perechi),
nivelul ariei
Alcedo atthis (8-12 indivizi), Charadrius dubius (cuibărt: 10-50
naturale protejate
perechi, pasaj: 50-100 indivizi), Charadrius hiaticula (pasaj: 1050 indivizi), Motacilla alba (pasaj: 1.000-5.000 indivizi, cuibărit:
50-100 perechi), Motacilla flava (pasaj: 1.000-5.000 indivizi,
cuibărit: 50-100 perechi), Riparia riparia (pasaj: 1.000-5.000
indivizi, cuibărit: 100-500 perechi).
Distribuția speciilor Hărțile de distribuție a fiecărei specii se regăsesc în tabelul B
[harta distribuției]
pentru fiecare specie din prezentul studiu.
Sursele de
 Societatea Ornitologică Română, 2014, Ghid standard de
informații /
monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din
metodologii,
România, SC Noi Media SA, 63-73
metode si/sau
 Societatea Ornitologică Română, 2015, Atlas al speciilor de
instrumente testate /
interes comunitar din România, Noi Media Print SA
recunoscute surse
 Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., Mustoe S.H., 2000. Bird
Census Techniques. Second Edition, Accademic Press.
 Sutherland W.J., Newton I., Green R.E., 2008, Bird Ecology and
Conservation - A Handbook of Techniques, Oxford University
Press.
 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.
 IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species.
Version 2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
 OUG 57/2007. 2007. Ordonanța de urgență nr. 57 din 20 iunie
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Monitorul
Oficial al României 442: 1-32, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Indicatorul/
1. Prezența speciei
Indicatorii de
2. Mărimea populației
monitorizare ce vor 3. Caracteristicile habitatului
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fi urmăriți

4. Impactul antropic asupra speciei
5. Starea de conservare
B. Descrierea metodelor de monitorizare
Definirea obiectivului protocolului de monitorizare
Scopul principal al monitorizării este urmărirea în timp a tuturor speciilor de păsări
cuibăritoare caracteristice râurilor și a efectivelor acestora în zonele de probă. Datele vor fi
folosite la stabilirea numărului de specii şi a mărimii populațiilor efectivelor speciilor vizate.
Amplasarea locațiilor de monitorizare şi colectare a datelor
Trasee de-a lungul râurilor care prezintă caracteristici corespunzătoare cerințelor
ecologice ale speciilor studiate. În cazul fiecărui râu, vor fi alese două trasee, ce vor fi parcurse
cel puțin de 2 ori pe lună, în perioada de cuibărit. Traseele selectate pot fi stabilite pe malurile
râului, de-a lungul acestora, sau de-a lungul râului, urmând ca observațiile să fie făcute din barcă.
În afară de traseele de râu parcurse în barcă, se efectuează observații şi de pe maluri, mai ales
pentru înregistrarea coloniilor de lăstun de mal, care nu se pot observa de pe râu.
Perioadele de colectare a datelor
Activitatea de colectare a datelor din teren se va desfășura între 20 aprilie şi 20 mai (prima
perioadă), respectiv între 21 mai şi 30 iunie (a doua perioadă), iar parcurgerea traseelor poate fi
realizată în orice perioadă a zilei (de la răsărit până la apus). Cele două expediții vor avea loc la
minim 14 zile distanță una de alta. În cazul în care debitul apei este foarte mare, activitatea se va
amâna până când debitele vor reveni la normal.
Metoda de colectare a datelor
Metodologia fiind una specifică, este necesară acoperirea echitabilă la nivelul sitului
Natura 2000, a tuturor râurilor sau bălților formate de-a lungul acestora, ce prezintă caracteristici
de habitat favorabile cuibăririi speciilor vizate.
În timpul observațiilor trebuie notate toate exemplarele observate, vârsta şi sexul lor,
precum şi zona de cuibărit ce va fi figurată pe harta traseului parcurs, în vederea detectării
eventualelor numărări duble.
În fiecare astfel de locație vor fi desemnate transecte de vizitare și/sau puncte de
observație, astfel încât să poată fi acoperite vizual, cât mai bine locațiile desemnate.
Colectarea datelor în teren
Se vor realiza observații pe transectele amplasate de-a lungul malurilor, în zonele umede
selectate, astfel încât să se asigure vizibilitatea completă a traseului ales. Traseele se vor parcurge
pe mal, sau cu barca de-a lungul malului. Observatorul trebuie să aleagă la prima ieșire un traseu
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care acoperă integral şi cât mai detaliat zona umedă selectată. Ulterior, la fiecare ieșire se va
repeta integral același transect pentru a asigura comparabilitatea datelor colectate. Este important
ca la fiecare ieșire observatorul să folosească aceleași metode pe diferite porțiuni ale transectului.
1. Parcurgerea traseelor din barcă:
Vor fi numărate toate exemplarele observate ale speciilor țintă (Actitis hypoleucos, Alcedo
atthis, Charadrius dubius, Charadrius hiaticula) și toate coloniile de Riparia riparia, estimând
numărul de cuiburi și de indivizi în cazul acestei specii. Locația păsărilor trebuie marcată cu
GPS-ul. În coloana „Observații” se notează orice fel de comportament teritorial sau legat de
cuibărit. Trebuie notate şi toate găurile de cuibărit identificate ale pescărașului albastru, marcate
cu GPS-ul, fotografiate malurile cu găuri şi estimate dimensiunile malurilor (înălțime x lungime).
Pe teren se vor nota şi anumite aspecte ale habitatului pescărașului albastru: numărul malurilor
adecvate cuibăritului (cel puțin 1 m înălțime şi 0.5 m lățime), mărimea acestora (înălțime x
lungime) şi orientarea lor. Alte aspecte ale habitatului (acoperirea malului râurilor cu vegetație şi
arbuști, distanta de localități, tipul habitatelor învecinate etc.) vor fi măsurate de pe
ortofotoplanuri. Coloniile de cuibărit ale lăstunului de mal vor fi marcate cu GPS-ul, indiferent
dacă sunt folosite sau nu. Se vor nota aspectele malurilor, la fel ca în cazul pescărașului albastru.
Se vor nota zilnic toate speciile de păsări observate în cursul monitorizării (detalii cu privire la
observarea sau auzirea păsărilor aflate în trecere sau cuibăritoare etc). Se vor înregistra track-uri
pe parcursul deplasării pe râu. Se vor marca toate balastierele funcționale aflate în albia sau în
apropierea râului, din zonele parcurse.
2. Parcurgerea traseelor pe mal:
În paralel cu barca, o echipă se va deplasa pe mal cu mașina şi pe jos (folosind fotografii
aeriene printate în acest scop), în special pentru a căuta coloniile de cuibărit ale lăstunului de mal,
care pot să nu fie prezente în imediata apropiere a râului, ci la distanțe mai mari (de ex. aflate în
balastiere de pietriș sau nisip nefuncționale), sau în malul albiei majore şi care nu se vad de pe
râu. Se vor nota aceleași date ca şi în cazul monitorizării pe râu. Echipa de pe mal va verifica şi
bălțile din apropierea râurilor şi va nota toate speciile de păsări observate la fiecare baltă.
Tehnica de numărare a păsărilor
În cazul fiecărei specii, păsările se numără separat şi apoi se însumează, obținându-se un
total per specie pentru respectivul traseu sau colonie. Pentru colonii mici – la care se pot număra
toți indivizii, numărătoarea se face în mod clasic, numărând separat fiecare pasăre şi apoi
însumând toți indivizii din câmpul vizual. Dacă întâlnim o colonie mare (cum ar fi cele de lăstun
de mal), se va proceda la numărarea fiecărei galerii în mal ce este vizitată de măcar un exemplar,
aceasta considerându-se o pereche cuibăritoare. Pentru grupuri foarte mari, aflate în zbor, la care
este imposibil de numărat separat fiecare pasăre, totalul se obține prin metoda extrapolării. Se
demarchează vizual pe suprafața de zbor, cu mare atenție, un pătrat în care se numără toți
indivizii aparținători speciei evaluate (pătratul se numește unitate de numărare). Apoi, se
Pagina 612

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

calculează de câte ori pătratul numărat se suprapune peste întregul grup de păsări. Se înmulțește
numărul de indivizi obținuți în numărătoarea din pătratul reprezentativ cu cifra obținută în pasul
al doilea (de câte ori pătratul stabilit se suprapune peste grupul de păsări), pentru a obține în final
totalul. În cazul folosirii extrapolării în locul numărătorii directe, acest lucru se menționează pe
formularul de teren. În cazul extrapolării sunt necesare urmatoarele precizări:
- această tehnică se utilizează numai atunci când grupurile sunt foarte mari şi este dificil de
numărat fiecare pasăre;
- această tehnică se utilizează numai cand păsările sunt distribuite uniform în grup, pentru ca
altfel numărul de indivizi din eșantionul ales ca unitate de numărare nu va fi egal cu
numerele din unitățile echivalente de pe cuprinsul întregului grup, ceea ce duce la rezultate
imprecise.
Identificarea speciilor de păsări
Este esențial ca observatorii să aibă cunoștințe de identificare pe teren a fiecărei specii
vizate. Este imperios necesar prezența ornitologilor cu experiența, precum şi dotarea lor cu
determinatoare de teren.
De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că identificarea exemplarelor juvenile sau
imature este destul de greoaie, acestea prezentând un penaj intermediar caracteristic, care poate
conduce la confuzii.
Având în vedere ca este o metoda solicitantă din punct de vedere fizic, este nevoie de
observatori cu o condiție fizică bună.

-

Echipament necesar:
binoclu, lunetă, aparat foto;
caiete de teren (formulare);
determinator de specii;
hârtii, creioane/pixuri;
GPS (track-log ON);
caiac, barcă; mașină
Centralizarea standardizată a datelor

După terminarea observațiilor de-a lungul unui traseu, echipa va parcurge următorii pași:
- Toate exemplarele, respectiv coloniile din maluri, observate pe traseu, se marchează pe
formulare;
- Pentru obținerea numărului corect de exemplare, după finalizarea activității, membrii
echipei vor exclude acele exemplare pe care estimează ca le-au numărat de mai multe ori din
locații diferite, însă observațiile nu se șterg din formulare. Se vor încercui exemplarele excluse,
prin aceasta indicându-se exemplarul eliminat.
Pagina 613

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

Prelucrarea datelor obtinute
Rezultatele obținute vor fi stocate şi prelucrate de către coordonatorul programului de
monitorizare a speciilor de păsări.
Datele vor introduse într-o bază de date special creată pentru această metodă. Aceste date
vor fi folosite în primul rând pentru a obține informații referitoare la numărul şi distribuția
speciilor țintă. De asemenea, se vor face calcule de densitate şi de estimare a mărimii populației.

-

Rezultate estimate:
fișele de monitorizare completate de către experții ornitologi
trasee (track-uri) înregistrate cu ajutorul GPS (în format gpx sau mps);
fotografiile din toate punctele de observație, fotografii cu speciile.
liste de specii și efective populaționale
Fișa de monitorizare nr. 4

Data:
Râu:

Observatori:
Nr. Transect:
Loc de cuibărit

Specie

Nr.
exemplare

Punct
GPS

Loc
cuibărit
(GPS)

Lung
ime

Înălțime

Direcție

Activ/
Inactiv/
Posibil

Observa
ții

Tabel 11 - C. Planul de monitorizare
Nr
Informație/
Descriere
Atribut
1.
Stabilirea locațiilor Trasee de-a lungul râurilor care prezintă caracteristici
de monitorizare
corespunzătoare cerințelor ecologice ale speciilor studiate. În cazul
fiecărui râu, vor fi alese doua trasee, ce vor fi parcurse cel puțin de 2
ori pe lună, în perioada de cuibărit.
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadele Între 20 aprilie şi 20 mai (prima perioadă), respectiv între 21 mai şi
de monitorizare
30 iunie (a doua perioadă), iar parcurgerea traseelor poate fi realizată
în orice perioadă a zilei (de la răsărit până la apus). Cele două
expediții vor avea loc la minim 14 zile distanță una de alta.
Frecventa
De două ori pe an, în perioadele menționate
monitorizării

4.
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5.

6.
7.

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

2 - 4 persoane

15
-

hărţi cu localizarea habitatelor adecvate și a traseelor de
monitorizare;
binoclu;
ceas;
determinator de păsări;
fișă de teren
aparat GPS (track-log ON);
aparat foto;
busolă (opțional);
vestimentație
potrivită:
încălțăminte
impermeabilă,
îmbrăcăminte călduroasă

5. Protocol de monitorizare pentru speciile cuibăritoare acvatice și palustre
Tabel 12 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Anas platyrhynchos (rață mare), Anas querquedula (rață
științifică și
cârâitoare), Ardea cinerea (stârc cenușiu), Aythya nyroca (rață
populară a speciilor roșietică), Aythya ferina (rață cu cap castaniu), Chlidonias
hybridus (chirighiță cu obraz alb), Botaurus stellaris (buhai de
baltă), Chlidonias niger (chirighită neagră), Cygnus olor (lebădă
de vară), Circus aeruginosus (erete de stuf), Egretta alba (egretă
mare), Fulica atra (lișiță), Gallinula chloropus (gainușă de baltă),
Himantopus himantopus (piciorong), Larus ridibundus (pescăruș
râzător), Larus canus (pescăruș sur), Locustella luscinioides
(grelușel de stuf), Nycticorax nycticorax (stârc de noapte),
Panurus biarmicus (pițigoi de stuf), Pelecanus onocrotalus
(pelican comun), Phalacrocorax carbo (cormoran mare),
Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic), Platalea leucorodia
(stârc lopătar), Podiceps cristatus (corcodel mare), Podiceps
grisegena (corcodel cu gât roșu), Podiceps nigricolis (corcodel cu
gât negru), Rallus aquaticus (cârstel de baltă), Sterna albifrons
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

(chiră mică), Sterna hirundo (chiră de baltă), Tadorna tadorna
(călifar alb), Vanellus vanellus (nagâț).
Descrierea generală Descrierea generală a speciei se regăsește în tabelul A pentru
a speciilor
fiecare specie din prezentul studiu.
Perioade importante Monitorizarea speciilor cuibăritoare acvatice și palustre se va face
pentru monitorizare în perioadele 15 aprilie şi 15 mai și între 16 mai şi 30 iunie. Între
cele două observații trebuie să fie un interval de minim de 14 zile.
Activitatea se va realiza între orele 5 și 9 am.
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va
petrece o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și
cartarea habitatelor.
Cerințe de habitat
Având în vedere cerințele de habitat ale speciilor vizate,
numărătoarea se va realiza în zone palustre, iar evaluarea vizează
numărul total de specii cuibăritoare acvatice sau dependente de
zone acvatice. Alegerea suprafețelor de probă s-a făcut în mod
stratificat, fiind selectate doar zone acvatice și imediata vecinătate
a acestora.
Populațiile la
Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale
nivelul ariei
protejate sunt specificate la punctul A.5 din Tabelul – Harta de
naturale protejate
distribuție a speciei din prezentul studiu (date disponibile pentru
fiecare specie în parte)
Distribuția speciilor Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei
[harta distribuției]
naturale protejate sunt ilustrate la punctul A.3 din Tabelul – Harta
de distribuție a speciei din prezentul studiu (date disponibile
pentru fiecare specie în parte)
Sursele de
 Papadopol, A. (1967): Contributions a la connaissance de la
informații /
migration et de l’écologie des charadriiformes de Roumanie.
metodologii,
Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle ”Grigore
metode si/sau
Antipa” 7: 379-395.
instrumente testate /  Bibby, C., Jones, M., Marsden, S. (1998): Expedition field
recunoscute surse
techniques, bird surveys. Expedition Advisory Centre. Royal
Geographical Society, London
 Buckland, S.T., Marsden, S.J., Green, R.E. (2008): Estimating
bird abundance: making methods work. Bird Conservation
International (18): 91-108.
 Jost, L. (2010): The relation between eveness and diversity.
Diversity 2: 207-232.
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 Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P. (2002): Atlasul
păsărilor clocitoare din România. Ediția II. (Atlas of Romanian
Breeding Birds. Second edition.). Publicațiile Societății
Ornitologice Române, Nr. 16, Cluj-Napoca.
 Poprach, K., Vrbková, J., Machar, I. (2015): Detectability as an
important factor influencing the knowledge of bird diversity in a
floodplain forest ecosystem. Journal of Forest Science 61 (3):
89-97.
 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.
 IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species.
Version 2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
 OUG 57/2007. 2007. Ordonanța de urgență nr. 57 din 20 iunie
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Monitorul
Oficial al României 442: 1-32, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
• BAZILESCU ELENA, 1973, Piese rare şi inelate în Muzeul
Olteniei, St. şi Cercet., Rm. Vâlcea: 247-254.
• BAZILESCU ELENA, SORESCU CONSTANTINA, CRUCE
M., POPESCU M, 1980, Catalogul sistematic al colecţiilor de
vertebrate din Muzeul Olteniei, Şt. Nat. Stud. Comunic.,
Craiova: 311 – 401.
• CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
• DOMBROWSKI R., 1946, Păsările României (Ornis Romanie).
Completată, ilustrată şi prelucrată de DIONISIE LINŢIA, Ed. pt.
Literat. şi Artă, vol.I, Bucureşti: 1-434.
• GHEORGHE MIRELA 1996. Notă preliminară asupra
dinamicii unor specii de păsări acvatice din bazinele piscicole
Dunăreni-Bistreţ (Dolj). Publicaţiile S.O.R. Cluj-Napoca (1):
49-53.
• LINŢIA D., 1954, 1955, Păsările din R.P.R., vol. II, III, Ed.
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ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
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XIX, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Rare, vulnerable and endengered
birds in Danube Meadow between the rivers Jiu and Olt,
Analele Universităţii, s. Biol., Hortic., TPPA, vol. VIII (XLIV),
Craiova: 76-79.
ORZAŢĂ NARCISA, 2004, Preliminary data on the avifauna
of Gârcov Marsh (Olt District) and the limitrophe area, Analele
Universităţii, s. Biologie, Horticultură, TPPA, Ingineria
mediului, vol. IX (XLV), Craiova: 67-72.
PAPADOPOL A., TALPEANU M., 1986, Catalogue des
collections ornithologiques provenant de Roumanie conservées
au Muséum d' Histoire Naturelle “Gr. Antipa” GaviiformesGruiformes, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol. XXVIII,
Bucureşti: 199-246.
PAPADOPOL A., TALPEANU M., 1987, Catalogue des
collections ornithologiques provenant de Roumanie conservées
au Muséum d' Histoire Naturelle “Gr. Antipa”.
Charadriiformes-Passeriformes, Trav. Mus. Hist. Nat. Gr.
Antipa, vol. XXIX, Bucureşti: 213-316
PETRESCU, A., 2002 - Preliminary list of the avifauna from the
Danube Meadow, between Olt River and Suhaia Lake (south of
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"Grigore Antipa", 44: 375–389.
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POPESCU M., 1974 a, Cercetări privind migraţia păsărilor în
condiţiile Olteniei, St. Cercet., Cons. Ocrot. Monum. nat. jud.
Olt, Slatina: 319-324.
RIDICHE MIRELA, 1997, Noi date privind avifauna lacului
Dunăreni-Bistreţ (Dolj), Omul şi Natura, Comunic. şi Ref.,
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RIDICHE MIRELA, 1999, Catalogul colecţiei de ornitologie a
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9.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce vor
fi urmăriți

X, Bucureşti: 295 – 305.
• TĂLPEANU M., 1971, Rezervaţia de la Ciupercenii Noi (Dolj),
refugiu pentru păsările din lunca Dunării. St. Cercet. Cons.
Ocrot. Monum. nat., jud. Dolj: 37-41.
• TĂLPEANU M., VESPREMEANU E., 1969, Cuibăritul
păsărilor în lunca Dunării, Ses. de Comun. Ştiinţ. a Muz.,
Decembrie 1964, Şt. Nat., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti: 145-154.
• TĂLPEANU M., PASPALEVA MARIA, 1974, Păsările de pe
ambele maluri ale Dunării între Calafat şi Olt, St. şi Comun.,
Şt. Nat., Craiova: 75-82.
• VESPREMEANU E., 1964, Ecologia păsărilor din lunca
Dunării, Aquila, vol. 69-70: 211-221
• VESPREMEANU E., 1967, Rolul factorilor abiotici în
dinamica populaţiilor sp. Platalea leucorodia (Aves,
Ciconiiformes) în lunca Dunării, St. Cerc. Biol., s. Zool., t.19,
nr. 3, Bucureşti: 279-284.
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

Planul de monitorizare
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate:
Metodologia presupune numărarea în puncte fixe a exemplarelor speciilor acvatice sau
dependente de zonele acvatice, punctele fiind prestabilite. În același timp, scopul activității este
de a evalua numărul total de perechi cuibăritoare pentru fiecare specie acvatică sau care utilizează
zonele acvatice din punctul de monitorizare.
Definirea obiectivului protocolului de monitorizare
Scopul acestei metodologii este:
- numărarea în puncte a exemplarelor speciilor cuibăritoare palustre,
- evaluarea numărului total de perechi cuibăritoare pentru fiecare specie acvatică sau
dependența de mediul acvatic din pătratul de 2x2 km. Pe baza formularelor completate se va
evalua numărul de perechi cuibăritoare din speciile țintă din pătratul de 2x2 km.
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- colectarea datelor de distribuție pentru restul speciilor cuibăritoare din pătrat.
Este o metodă complexă deoarece pentru anumite specii se cere un tip de date (de ex.
numărul total de perechi în pătratul de 2x2 km), pentru alte specii se cere un alt set de date (de ex.
numărul de indivizi observați în puncte), iar pentru anumite specii se cer ambele seturi de date. În
acest sens este obligatorie cunoașterea amănunțită a metodologiei înainte de a ieși pe teren.
Pentru dezvoltarea cerințelor specifice acestei metodologii, se vor consulta toate materialele
bibliografice disponibile.
Amplasarea locațiilor de monitorizare şi colectare a datelor
Metodologia fiind una cu specific ridicat (doar pentru speciile dependente de zonele
umede), va fi necesară acoperirea echitabilă la nivelul arealelor vizate, a tuturor tipurilor de
habitate umede. Acest lucru va fi obținut prin distribuire complet aleatorie; apoi, patratele vor fi
verificate pentru respectarea acoperirii reprezentative la nivelul fiecărui sit. Pătratele de
monitorizare au mărimea de 2x2 km şi au laturile orientate pe direcțiile nord-sud şi est-vest
(pentru o ușoară orientare în teren a observatorilor). Așa cum este descris în metodologie,
unitățile de bază pentru evaluarea speciilor sunt punctul (point monitoring) şi pătratul (acoperire
totală). Pentru prima categorie, în cadrul fiecărui pătrat vor fi selectate un număr de 4 puncte de
monitorizare. Amplasarea punctelor de observație se va face manual, strict în habitate
acvatice/zone umede, dat fiind specificul metodei. Pătratele sunt distribuite pentru a acoperi
echitabil toate clasele de habitate acvatice (naturale, artificiale) la nivelul fiecărui sit vizat,
precum şi o distribuție altitudinală cât mai largă, astfel încât să fie acoperite toate speciile țintă.
Stabilirea perioadelor de colectare a datelor
Observațiile se vor efectua, în principal, în două intervale din an. Prima perioadă are loc
între 15 aprilie şi 15 mai, a doua între 16 mai şi 30 iunie. Între cele două observații trebuie să fie
un interval de minim de 14 zile. În ambele ocazii, numărătoarea păsărilor se va începe cât mai
devreme (începând cu ora 5 dimineața) şi se va termina înainte de ora 10 dimineața, deoarece
păsările sunt mai active în această perioadă a zilei. Este esențială respectarea acestor limite de
timp, altfel rezultatele nu vor fi comparabile.
Pătratele nu vor fi monitorizate în condiții meteo nefavorabile (vizibilitate slabă, vânt
puternic, ploaie puternică etc.
Alegerea metodei de colectare a datelor
În cazul speciilor de păsări acvatice, selectarea locațiilor de monitorizare se va face în
primul rând prin metoda aleatorie simplă (fără stratificare). Alegerea acestei metode are ca
motivație faptul că programul trebuie să acopere toate tipurile de habitate acvatice sau zone
umede existente la nivelul celor 2 arii protejate vizate de proiect. În acest context, nu va fi
disponibilă stratificarea pe clase de habitate acvatice, deoarece habitatele cu întindere redusă
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(lacuri mici, bălți, pâraie) nu sunt acoperite (nu figurează) în resursele de date spațiale disponibile.
În pasul al doilea, pătratele selectate aleatoriu care nu conțin suprafețe acvatice, vor fi înlocuite
cu pătrate învecinate ce au zone umede (selectare specifică), complet aleatoriu, urmărindu-se
secvența nord-est-sud-vest.
Fiecare zonă de evaluare este un pătrat de 2x2 km care cuprinde obligatoriu zone umede
(râuri, lacuri, mlaștini etc.). Fiecare observator va primi 4 caiete de teren cu 4 hărți (unul pentru
fiecare dintre cele 4 expediții de teren), plus încă o hartă color a pătratului (plastifiată).
Nu se va folosi playback pentru a provoca păsările să răspundă.
Principalele activități:
1. Monitorizare în puncte prestabilite
Pentru notarea observațiilor se vor folosi 4 puncte şi cercuri de observație (de 50 m, 100 m
şi peste 100 m). Speciile se trec în cerc în poziția/la distanța la care au fost observate şi apoi în
tabelul asociat fiecarui punct.
Informații suplimentare:
- se vor carta habitatele, în cercul de observație de 100 de metri, orientând corect cercul spre
nord, observatorul stând în centrul cercului;
- se va face numărătoare în puncte prestabilite pentru toate speciile cuibăritoare;
- pe lângă speciile vizate vor fi notate toate speciile observate, indiferent dacă sunt specii
acvatice sau nu;
- punctele sunt marcate pe harta şi vor fi încărcate în GPS; ele sunt plasate obligatoriu în zona
vegetației palustre sau limitrof acesteia (stuf, papură, râu etc);
- se va nota în caietul de teren nr. de indivizi observați/auziți din fiecare specie, gradual, pe
măsură ce vor fi auziți, la categoria corespunzatoare de distanță (0-50 m, 50-100 m);
- speciile observate în zbor vor fi trecute în categoria „în zbor”, fără specificarea distanței;
- speciile de la Activităţile 2 şi 4 se vor trece şi în formularele de monitorizare ale pătratului,
numărul poziției pe hartă fiind numărul punctului prestabilit, chiar dacă au fost observate în
timpul efectuării sarcinii 1 şi au fost trecute în caietul de teren pentru sarcina 1;
- timp minim obligatoriu petrecut într-un punct: 20 de minute;
- numărătoarea în puncte se va face de 3 ori: prima în perioada 20 aprilie - 1 mai, a doua în
perioada 15 mai - 1 iunie, a treia în perioada 10 iunie - 20 iunie;
- în cazul în care un punct nu poate fi accesat, observatorul va alege un alt punct în apropiere,
în acelasi tip de habitat şi îl va marca pe GPS (la final acest nou punct va fi trimis
coordonatorilor). Mutarea unui punct este posibilă numai la prima ieșire, iar observațiile din
expedițiile ulterioare vor fi efectuate la punctul relocat;
Pagina 623

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

-

fiecare punct trebuie fotografiat în direcțiile Nord, Est, Sud, Vest (dimineața, în timpul
observațiilor). Fotografiile se fac cu distanță focală cât mai mică (adica o deschidere largă),
cu rezoluție bună.

2. Monitorizarea tuturor perechilor cuibăritoare de corcodei, stârci, lebede, călifari,
rațe, lișițe, găinușe de baltă, limicole cuibăritoare
Scopul/informația principală solicitată de la observator: numărul de perechi cuibăritoare
de corcodei, stârci, lebede, călifari, rațe, lișițe, găinușe de baltă, limicole cuibăritoare.
Informații suplimentare:
- observatorul va străbate cât mai detaliat habitatele caracteristice speciilor vizate din pătratul
de 2x2 km (inclusiv zonele în care au fost plasate punctele) şi va nota fiecare pasăre
observată conform metodologiei specifice. În general, se vor evita habitatele împădurite
(exceptând situațiile în care în habitatele respective este localizată o colonie de stârci);
- observatorul va nota speciile pe masură ce va observa fiecare individ, marcând pe harta pusă
la dispoziție poziția în pătrat a fiecărui individ observat din speciile nominalizate şi detaliile
asociate observației în caietul de teren;
- numărătoarea se va face între orele 9 şi 16 (imediat după terminarea numărătorii în puncte);
observatorul este obligat să petreacă o perioadă de minim 6 ore în pătrat după efectuarea
activității 1 şi să înregistreze cu GPS-ul track-ul parcurs;
- număril de expediții în pătrat va fi de 4: prima în perioada 20 aprilie - 1 mai, a doua în
perioada 15 mai - 1 iunie, a treia în perioada 10 iunie - 20 iunie, a patra în perioada 10 iulie 20 iulie;
- la sfârșitul fiecărei perioade de teren se va centraliza numărul de perechi cuibăritoare din
speciile monitorizare din pătratul de 2x2 km. În lista sintetică, la fiecare specie se va da
numărul de indivizi observat în decursul evaluării şi pentru speciile vizate, la mențiunea
„numărătoare în tot pătratul” se va specifica numărul de perechi cuibăritoare estimat în pătrat;
- după realizarea celor 4 expediții se va face o listă sintetică cu toate speciile observate la
mențiunea „numărătoare în tot pătratul”, şi se va estima numărul de perechi cuibăritoare,
ținând cont de perioadele optime menționate.
3. Numărarea cât mai exactă a tuturor coloniilor identificate de stârci, limicole,
pescăruși, chire şi chirighițe din pătratul de 2x2 km
La coloniile identificate, se marchează pe hartă poziția, iar în tabelul centralizator se
completează informațiile legate de observație, specificându-se în coloana observații că este vorba
de colonie. Scopul/informația principală solicitată de la observator: numărarea perechilor
cuibăritoare din speciile care cuibăresc colonial (cormorani, stârci, ciovlici, pescăruși, chire şi
chirighițe etc.) şi localizarea coloniilor pe hartă. În cazul în care ați descoperit colonia şi nu se
află în pătratul de 2x2 km este necesar să marcați cu GPS locația coloniei şi să faceți o evaluare
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numerică a acesteia, notând în caietul de observație, coordonatele punctului GPS, numerele
estimate ale perechilor din colonie cu mențiunea că nu se află în pătratul de 2x2 km şi informații
adiționale (de ex. păsările folosesc zonele umede pentru hrănire din pătratul de 2x2 km analizat).
Punctul GPS va fi trimis coordonatorilor.
4. Estimarea perechilor cuibăritoare de Circus aeruginosus din patratul de 2x2 km
Observațiile legate de aceste specii se marchează pe hartă în poziția observată şi se
introduc în tabelul asociat completându-se informațiile suplimentare legate de observație.
Scopul/informația principală solicitată de la observator: numărarea perechilor cuibăritoare de
erete de stuf şi poziționarea observațiilor pe hartă.

-

Rezultate estimate:
Un Protocol de monitorizare pentru speciile de păsări cuibăritoare acvatice şi palustre
Fișe de teren utilizate de către experții ornitologi pentru monitorizarea speciilor de
păsări cuibăritoare acvatice şi palustre.
Colectarea datelor în teren

Activitatea de monitorizare efectivă a speciilor de păsări vizate, se va desfășura conform
protocolului definit în prezentul protocol, dar fără a se limita la acesta.
Colectarea datelor în teren se face folosind metode standardizate, descrise în Protocolul de
monitorizare, utilizând formulare de teren care au elemente componente bine definite. Datele
despre păsări sunt în format standard pentru un asemenea tip de evaluare. Lista conține toate
speciile identificate, cu denumirea științifică şi cea în limba română a speciei şi cu o coloană în
care se trece numărul de exemplare observat, corespunzător fiecărei specii.
Tehnica de numărare a păsărilor
Sunt prezentate în continuare, tehnici consacrate de monitorizare, caracteristice fiecărei
specii, sau grup de specii:
 Monitorizarea populației de corcodei (Podiceps sp.)
Se vor parcurge rute care să asigure o vizibilitate cât mai bună asupra corpurilor de apă
din sit, iar numărătorile vor fi efectuate din puncte cu vizibilitate bună asupra unei suprafețe cât
mai mari din corpul de apă. Pentru speciile de corcodei, se va nota numărul total de adulți
observați şi în paralel se va furniza o estimare a numărului de perechi din pătrat. Pentru
corcodelul mare (Podiceps cristatus) numărătorile cele mai relevante sunt realizate la începutul
sezonului de cuibărit, până păsările încep să incubeze. Corcodeii sunt specii greu de observat în
sezonul de cuibărit din cauza modului de viață ascuns. Astfel, trebuie investigate toate locațiile cu
vegetație palustră şi corpurile de apă din pătrat. La aceste specii se va nota numărul total de
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indivizi observați sau auziți în special la începutul sezonului de cuibărit (aprilie). Sunetele emise
de specie furnizează informații relevante referitoare la prezența în teritoriu a speciilor. Pentru
toate speciile se notează numărul total de adulți şi numărul de perechi şi adulții cu pui observați,
numărul de pui şi numărul de cuiburi observate în pătrat. Păsările observate vor fi notate pe hartă
şi în fișa de observație.
 Monitorizarea perechilor cuibăritoare de rațe (Anas sp. şi Aythya sp.)
Metoda este adaptată după metodele folosite în Finlanda (Koskimies și Poysa, 1989),
Cehia (Musil, 1989) şi Marea Britanie (Gilbert și colab., 1998). Se vor parcurge rute care străbat
toate habitatele propice speciilor vizate (mlaștini, pășuni umede, malurile apelor). Ruta selectată
va asigura o vizibilitate cât mai bună asupra corpurilor de apă (de exemplu, diguri pe marginea
canalelor). Se vor căuta, de asemenea, punctele care asigură o cât mai bună vizibilitate asupra
corpurilor de apă. La fiecare expediție se va folosi aceeași rută cu mențiunea că (dacă vizibilitatea
nu va fi perturbată de poziția soarelui), se va parcurge în sens invers în cazul celei de a doua
expediții (față de prima) şi de a patra expediții (față de a treia). Se va estima numărul de perechi
astfel:
- mascul plus femelă = o pereche;
- un singur mascul = o pereche;
- masculi în grupuri de 2 - 4 (2 - 4 masculi = 2 - 4 perechi);
- grupuri mici de masculi urmărind o femelă (2, 4 masculi şi o femelă = 2 - 4 perechi);
- femelele singure se vor contoriza ca pereche doar dacă numărul total de femele observate
în patrat este mai mare decât numărul total de masculi;
- femela cu boboci = o pereche.
Se vor exclude din numărarea ca perechi grupurile mai mari de 5 păsări deoarece se
presupune că acele grupuri nu sunt cuibăritoare. Pentru fiecare expediție se va calcula numărul
total de perechi.
 Monitorizarea populaţiilor de lebede şi călifari, estimarea perechilor cuibăritoare de
lebede de vară (Cygnus olor)
Metoda este adaptată după cea folosită în Marea Britanie. Se vor acoperi prin transectele
efectuate şi puncte de observație bine alese toate habitatele propice cuibăritului speciei (cu
precădere stufărișuri cu ochiuri de apă, insule de vegetație, canale cu stufăriș etc.). Se presupune
că gradul de acoperire este bun (vizibilitatea asupra zonelor cu habitat propice este foarte bună) şi
indiciile referitoare la cuibărit sunt destul de evidente (femela pe cuib, mascul teritorial, pereche
prezentă în zona cuibului, păsări cu boboci etc.). De asemenea, trebuie avute în vedere perechile
necuibăritoare sau cele care au pierdut ponta, respectiv exemplarele prezente în zonă fără a
prezenta însă semne ale cuibăritului. Se va acorda atenție specială în cursul primei expediții în
teren, când se vor înregistra toate perechile cuibăritoare prezente (perechi în preajma cuibului,
femela pe cuib, mascul teritorial, păsări cu boboci etc.). În cazul fiecărei situații, se vor nota
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detaliile observației. În cazul în care se vor observa perechi al căror statut este incert, se va
verifica pe cât posibil prezența semnelor legate de cuibărit şi în cursul următoarei expediții în
respectiva zonă. Locația cuiburilor identificate va fi notată pe harta pătratului de monitorizare. Se
vor nota, de asemenea, prezența, respectiv numărul de exemplare prezente în zonă, despre care
avem certitudinea că nu prezintă semne ale cuibăritului. În decursul celei de-a doua perioade, este
posibil ca perechile care au ratat cuibăritul să se alăture populației necuibăritoare din zonă, astfel
efectivul acestora devenind mai mare. În decursul primelor 3 expediții se va estima numărul de
perechi cuibăritoare în funcție de observațiile din fiecare expediție, numărul minim de perechi
fiind reprezentat de indicii clare ale cuibăriului (femele pe cuib, perechi în vecinătatea cuibului,
păsări cu boboci). Evaluarea în diferite stadii ale cuibăritului asigură o mai bună estimare a
numărului de perechi. Dacă, spre exemplu, la o expediție ulterioară, se va observa că numărul
femelelor cu boboci este mai mare decât numărul de perechi estimat la prima expediție, se va
considera în mod evident numărul femelelor cu pui ca fiind numărul minim de perechi
cuibăritoare. La acest număr se va adăuga numărul de perechi considerat ca fiind neevaluat (de
exemplu un mascul teritorial observat în decursul primei ieșiri fără niciun fel de alte indicii, din
cauza inaccesibilității sau a lipsei vizibilității) şi cele care au pierdut ponta pe baza estimărilor,
obținându-se astfel numărul maxim de perechi cuibăritoare. Pe lângă această estimare a
perechilor cuibăritoare, vor fi furnizate şi datele referitoare la prezența indivizilor
necuibăritori/grupurilor de lebede observate în zonă cu ocazia fiecărei ieșiri, respectiv efectivul
acestora.
 Monitorizarea perechilor cuibăritoare de călifari albi (Tadorna tadorna)
Metoda este adaptată după Gilbert și colab. (1998), Delany (1988-1993). Se vor selecta
transecte şi puncte, astfel încât să fie asigurată vizibilitatea asupra luciului de apă, a malurilor,
respectiv a terenurilor propice cuibăritului (în special vizuini situate pe pășuni, în maluri de loess,
dar şi zone cu vegetație densă din vecinătatea malurilor). Se are în vedere faptul că teritoriul de
hrănire al unei perechi nu este întotdeauna în imediata vecinătate a locației cuibului, motiv pentru
care, dacă sunt indicii de cuibrit şi timpul permite, este indicat să se urmărească de la distanță
activitatea perechii pentru identificarea locației. Evaluarea numărului de perechi se realizează în
special în primele 2 perioade (ulterior unele perechi în cazul cărora cuibăritul a eșuat pot să nu
mai prezinte indicii de cuibărit, acest fapt putând altera estimarea). Estimarea numărului de
perechi cuibăritoare se va face pe baza estimării numărului teritoriilor ocupate. La fiecare
expediție se vor înregistra:
- numărul de masculi izolați, teritoriali prezenți (se are în considerare faptul că o pereche
are un teritoriu de hrănire de aproximativ un hectar);
- numărul de perechi teritoriale observate (în anumite stadii ale cuibăritului, perechea
hrănindu-se împreună);
- numărul de femele cu boboci/juvenili observate într-o etapă ulterioară;
- numărul de exemplare necuibăritoare, care se hrănesc de regulă în grupuri (frecvent
constituite din perechi, însă fără indicii de cuibărit), în zona studiată. Se va calcula
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numărul total de perechi pentru fiecare expediție, însă, de asemenea, va fi raportat şi
numărul exemplarelor necuibăritoare din zona studiată.
 Monitorizarea limicolelor cuibăritoare
Transectele pentru limicole nu vor fi restrânse numai la malul apelor ci, se vor urmări şi
zonele de mlaștini, terenuri agricole inundate. Pentru estimarea perechilor de limicole, se va ține
seama de următoarele precizări:
- pasăre singură la o distanță de cel puțin 50 m pentru Charadrius sp., Actitis/75 m pentru
Tringa sp./125 m pentru Haematopus, Numenius sp. față de alte păsări = o pereche;
- doua păsări singure la mai puțin de 50/75/125 m una de alta = o pereche;
- 3-4 păsări împreună = 2 perechi;
- 1-3 păsări care zboară împreună în/din/prin zona = 1-3 perechi;
- 5 sau mai multe păsări care rămân în zonă (pe pământ sau zboară în jurul zonei) şi emit
sunete de alarmă = 3+ perechi.
Se exclud de la numărătoare:
- 5 sau mai multe păsări grupate pe pământ fără sunete de alarmă;
- orice pasăre care zboară prin zonă mai mult de 150 m fără să aterizeze (a nu se confunda
cu păsările care zboară în jurul zonei scoțând sunete).
În aprecierea numărului de perechi se va ține cont de comportamentul indivizilor
observați. Comportamentele care indică indivizi cuibăritori includ:
- mers secretiv;
- pasărea nu fuge prea departe de observator, se oprește şi scoate sunete;
- comportament de „pasăre rănită”;
- zbor însoțit de cântec, limitat la o zonă restransă;
- păsări care apără un teritoriu de alte păsări;
- elemente ale ritualului nupțial: zboruri acrobatice, zboruri cu cântec, poziții deosebite.
Pentru speciile Vanellus vanellus, Limosa limosa şi Tringa totanus, la evaluarea
numărului de perechi se va lua în considerare numărătoarea totală a păsărilor, împărțită la 2, dar
se va ține seama de comportamentele care indică indivizi cuibăritori şi păsările care sunt excluse
de la numărătoare.
Numărătoarea pentru specia Gallinago gallinago se va face pe aceleași transecte ca şi
pentru limicole. Se vor număra păsările în comportament nupțial (drumming males). Evaluarea se
va face în primele ore ale dimineții, în condiții atmosferice favorabile.
 Monitorizarea coloniilor de păsări situate în arbori sau pe sol (stârci, cormorani,
pescăruși, chire, chirighițe)
Această metodă este dezvoltată după metodele folosite în Marea Britanie (Gilbert și colab.
1998; Bullock și colab., 1980). Se recomandă minim două vizite, la intervale de mai multe zile.
Perioada dintre mijlocul lunii mai şi sfârșitul lunii iunie este ideală pentru aceste specii, iar
perioada dintre mijlocul lunii mai şi mijlocul lunii iulie pentru speciile de Chlidonias. Important:
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Toate coloniile de păsări acvatice sunt foarte sensibile la deranj, iar observatorii trebuie să țină
cont de acest lucru. Atunci când se efectuează observații dintr-un punct cu vizibilitate, asigurațivă că poziționarea nu cauzează deranj. Aceste specii nu trebuie deranjate de pe cuib în condiții de
ploaie sau vânt. Acestă metodă este indicată acolo unde întreaga colonie poate fi observată dintrun punct cu vizibilitate, fără deranjarea cuiburilor. Estimați aria coloniei şi alegeți punctul cu cea
mai bună vizibilitate. Creșterea vegetației poate ascunde zone care erau vizibile la ieșirile
anterioare. Numărătoarea în prima parte a lunii iunie este preferabilă dacă se poate efectua, dar
numărătoarea CAO poate fi facută până la începutul lui iulie. Se numără perechile care aparent
incubează. Cu puțina practică, perechile care incubează pot fi separate față de cele care se
odihnesc, prin postură. O pasăre care incubează este parțial ascunsă, pentru că stă pe ouă, iar
coada va fi orientată ușor în sus. O pasăre care nu incubează va avea o postură ușor diferită,
pentru că nu stă în adâncitura cuibului. Păsările care se odihnesc tind să fie mai vizibile, iar coada
este aparent la un unghi mai deschis decât în cazul exemplarelor care stau în cuib. În cazul în care
cuiburile sunt mai distanțate, este posibil să fie identificate exemplarele care aparțin aceleiași
perechi (o pasăre pe cuib, una în apropiere). Dacă cuibul sau pontele sunt vizibile, se
înregistrează numărul acestora. Dacă colonia este mare sau complexă, atunci este nevoie de mai
multe puncte de observație, cu vizibilitate bună. A se evita dubla numărătoare sau excluderea
zonelor ascunse ale coloniei, ce pot fi trecute cu vederea. Dacă o mică proporție (<20%) din
colonie este ascunsă, se încearcă evaluarea acelei părți (minim – maxim), având ca referință
densitatea observată în restul coloniei. Dacă este posibil, folosiți la estimări metodele de mai jos:
- numărare la sol a cuiburilor aparent ocupate, care au ouă sau materiale folosite la construirea
cuibului. Această metodă poate cauza deranj mare dacî observatorul petrece mai mult de 20
de minute în colonie;
- numărarea rapidă a adulților speriați din colonie, aflați în zbor. Această metodă permite
numărarea în zonele cu vizibilitate redusă sau teren inaccesibil, dar produce un deranj mare
pentru colonie. Utilizarea acestei metode este indicată doar acolo unde alte metode nu pot fi
folosite. La coloniile cu mai mult de o specie, această metodă este greu de aplicat (mai ales
în cazul speciilor foarte asemănătoare).
 Monitorizarea speciei Circus aeruginosus
Observatorul trebuie să aleagă o rută care acoperă toate habitatele potrivite din pătrat.
Habitatele potrivite sunt reprezentate de zone acvatice deschise (lacuri, bălți, pescării, lagune,
râuri) cu vegetație abundentă în apropiere (stufăriș) pentru cuibărire. Vizitarea acestor habitate
poate fi facută în orice moment al zilei, dar mai ales între orele 8 şi 18. Ruta selectată trebuie să
ofere o bună vizibilitate asupra habitatului potențial. Zonele mai înalte, cu vizibilitate largă, sunt
preferate. Observatorul se deplasează şi observă continuu terenul şi cerul pentru a identifica
adulți așezați sau în zbor. Odată ce eretii sunt observați, acesta marchează poziția pe hartă.
Observatorul trebuie să fie experimentat în identificarea răpitoarelor şi a comportamentului
acestora. Estimarea numărului de perechi cuibăritoare din cadrul unui pătrat de observație se va
face pe baza următoarelor criterii (unul sau combinație de mai multe):
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a) comportament nupțial:
- stând şi vocalizând,
- zburând şi vocalizând,
- zbor în perechi = 1 pereche;
- femelă cărând material de cuib, care stă în zona potențială de cuibărit o oră sau mai mult = 1
pereche;
- femela care stă în zona potențială a cuibului mai mult de 4 ore şi primește hrană de la un
mascul în această perioadă = 1 pereche;
- adult care urmărește observatorul şi încearcă să inițieze un atac (zboară aproape razant) = 1
pereche;
- copulare = 1 pereche
Numărul total de perechi va fi calculat după fiecare vizită în patrat. În cazul observării în
mai multe vizite, numărul maxim va fi luat în considerare.
Identificarea speciilor de păsări
Capacitatea identificării speciilor este o cerință obligatorie pentru participantul la evaluare.
Fără o corectă identificare, rezultatele sunt lipsite de valoare. În cazul monitorizării speciilor
acvatice cuibăritoare, se recomandă personal de specialitate (ornitologi) experimentat, pe lângă
necesitatea determinării vizuale a speciilor de păsări, fiind necesară şi una auditivă.
Echipament necesar:
binoclu;
caietele de teren (formulare);
determinator de specii;
hărți, creioane/pixuri;
GPS (se pornește funcția de marcare a urmei/track a GPS-ului când se ajunge în pătratul de
monitorizat, iar la sfârșitul zilei se salvează întregul track);
instrumente neletale de îndepartare a câinilor de stână (de ex. spray cu piper, spray
autoapărare etc.);
busolă, aparat foto, lunetă şi trepied.

-

-

Rezultate estimate:
fișele de teren completate de către experții ornitologi.
Prelucrarea datelor obținute

Monitorizarea speciilor cuibăritoare de păsări acvatice şi palustre oferă o imagine asupra
dinamicii populaţiilor acestora şi a diversității avifaunistice a ariilor protejate vizate.
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Posibilitatea cuibăririi speciilor observate se evaluează pe baza informațiilor ajutătoare de
mai jos (preluate după Metode pentru Atlas, publicate de EBCC). În formularul de teren se
bifează cu un ”X” în una dintre cele patru coloane posibile.

-

-

-

-

Cuibărire confirmată:
comportament de distragere (simularea rănirii, aripa ruptă) sau de atac asupra
observatorilor aflați în zona cuibului;
cuib folosit (inclusiv inactiv în momentul observației);
pui eclozați încă incapabili de zbor susținut;
cuib ocupat, conținutul cuibului nefiind vizibil, adulți care intră la cuib şi rămân o
perioadă, apoi ies, sau schimb între parteneri;
adulți cărând materiale fecale afară din cuib;
adulți cărând mâncare pentru pui;
coji de ouă găsite sub cuib;
cuiburi cu adulți incubând;
cuib cu pui sau ouă.
Cuibărire probabilă:
pereche (mascul şi femelă) în perioada de cuibărire într-un habitat corespunzător;
pereche (mascul şi femela) observată în aceeași locație la distanță de minim 7 zile;
comportament de curtare (zbor nupțial, hrănire de curtare) sau copulare;
vizitarea locului unui cuib probabil;
comportament agitat şi vocalizare de alarmă din partea unui adult, sugerând prezența
cuibului sau puilor în apropiere;
observarea construirii cuibului în zona coloniei.
Cuibărire posibilă:
indivizi auziți sau observați în perioadele de cuibărit, dar nu în habitate potrivite pentru
cuibărire;
indivizi auziți sau observați în perioadele de cuibărit, în habitate potrivite pentru cuibărire;
comportament teritorial, inclusiv masculi cântători, cântece teritoriale, interacțiune
violentă între indivizii de același sex aparținând aceleiași specii.
Necuibăritor:
grupuri mari de indivizi (în special la rațe, gâște, grauri etc.).
Rezultate estimate:
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Rapoarte privind speciile de păsări cuibăritoare acvatice şi palustre, din situl Natura 2000
ROSPA0024 Confluența Olt – Dunăre (incluzând rezervaţia naturala B10 Ostrovul Mare).

Alegerea punctelor de observare
Selectarea suprafețelor de probă în scopul monitorizării a fost inițial realizată în mod
stratificat prin excluderea oricăror alte zone cu excepția celor acvatice și imediata vecinătate a
acestora. Este indicat ca punctele de monitorizare să rămână neschimbate pe perioade lungi de
timp, însă în funcție de experiențele observatorilor, locația acestora poate fi modificată după
primul an de studiu, cu condiția ca aceasta să nu mai fie modificată din motive subiective.

Localizarea spațială a punctelor de observare a speciilor cuibăritoare acvatice și palustre
Coordonatele geografice ale punctelor de observare a speciilor cuibăritoare acvatice și palustre
ID
Latitudine
Longitudine
1
43.813442
24.697398
2
43.789044
24.752847
3
43.755409
24.772960
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

43.712628
43.743172
43.757719
43.802909
43.771060
43.731229
43.710427
43.714373
43.726416
43.762127

24.792873
24.639117
24.465997
24.730868
24.761655
24.795786
24.753640
24.704488
24.669025
24.561117

Localizarea spațială a transectelor de observare a speciilor cuibăritoare acvatice și palustre

Aplicarea metodologiei
Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de
către avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează dimineața în intervalele datelor: 20
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aprilie-mai, 15 mai-1 iunie și 10 iunie-20 iunie. Activitatea se va realiza între orele 5 și 9 am,
fiind necesar ca observatorii să ajungă în locul de monitorizare înainte de răsăritul soarelui.
Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo,
deranjul antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de preferat
ca numărătorile să se facă cuantificând atât păsările văzute, cât și cele auzite cu condiția evitării
dublei numărători. În același timp se va evita folosirea de chemători sau redarea unor sunete de
păsări în scopul provocării unui răspuns.
Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii păsărilor în zbor, este
necesară prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze
numărătoarea iar celălalt să noteze informațiile.
Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții
atmosferice care să nu permită colectarea unor date precise.

Metoda selectată pentru monitorizare
Metoda punctelor fixe este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile, bălțile și
apele curgătoare. Punctele fixe propuse în cadrul prezentei metodologii au fost selectate într-un
mod stratificat, cu selectarea habitatelor acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei.
Acestea au fost amplasate la o distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea
speciilor să fie ușor de realizat utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate
foto. Alegea punctelor fixe a fost realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi
observată întreaga suprafață acvatică.
Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor
observați. Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă.

Înregistrarea datelor
Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se va
realiza, informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor
softuri dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod
standardizat, iar punctele de monitorizare să fie aceleași.
Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât
în care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate.

C. Planul de monitorizare
Pentru monitorizarea speciilor de păsări vor fi aplicate protocoale de monitorizare pentru
speciile listate la Formularele ariilor vizate, conform urmatorului tabel (Tabelul nr. 12):
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Tabel 13 - Metodologia de monitorizare a speciilor cuibăritoare acvatice și palustre
Nr Informatie/
Descriere
Atribut
1.
Stabilirea
Speciile vor fi monitorizate în suprafețe de probă ce vor acoperi
locațiilor de
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale
monitorizare. speciilor vizate, asigurând astfel, reprezentativitatea necesară. Zonele
de monitorizare au fost stabilite în interiorul limitelor habitatului
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul
ariei protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine,
astfel încât să acopere cât mai bine distribuția și variabilitatea spațială
a acestora.
2.
Hărțile
asociate
locațiilor de
monitorizare
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3.

4.
5.

6.

7.

Perioada/peri
oadele de
monitorizare
Frecvența
monitorizării
Resursele
umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de
zile / om
necesare
Echipamentul
necesar

20 aprilie-mai, 15 mai-1 iunie și 10 iunie-20 iunie. Activitatea se va
realiza între orele 5 și 9 am
Anuală, cu 3 ieșiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai
sus.
2 experți, pentru fiecare arie naturală protejată

Minim 3 zile

-

binoclu;
ceas;
determinator de păsări;
jurnal de teren (la prima ieșire: Formular de selectare a punctelor);
harta pătratului;
aparat GPS (track-log ON);
aparat foto;
busola (opțional);
vestimentație potrivită: încălțăminte impermeabilă, îmbrăcăminte
călduroasă.
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Fișă de teren nr. 5 - model
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6. Metodologia de monitorizare a speciei Ciconia ciconia (barza albă)
Tabel 14 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciilor
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Ciconia ciconia (barza albă)
științifică și
populară a speciilor
3.
Descrierea generală Descrierea generală a speciei se regăsește în tabelul A din
a speciilor
prezentul studiu.
4.
Perioade importante Monitorizarea populației de barză albă se efectuează între 1-31
pentru monitorizare iulie.
5.

Cerințe de habitat

6.

Populațiile la
nivelul ariei
naturale protejate

7.

Distribuția speciilor
[harta distribuției]
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

8.

Barza albă este o specie caracteristică pășunilor umede şi zonelor
mlăștinoase. Este specia care interacţionează cel mai mult cu
populaţia umană, fiind prezentă în majoritatea localităţilor din ţara
noastră cu excepţia zonelor montane.
Populaţie cuibăritoare: 10-50 perechi
Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată
pentru odihnă şi/sau hrănire: 100-500 indivizi
Harta de distribuție a speciei se regăsște în tabelul B din prezentul
studiu.
 Societatea Ornitologică Română, 2014, Ghid standard de
monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din
România, SC Noi Media SA, 63-73
 Societatea Ornitologică Română, 2015, Atlas al speciilor de
interes comunitar din România, Noi Media Print SA
 Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., Mustoe S.H., 2000. Bird
Census Techniques. Second Edition, Accademic Press.
 Sutherland W.J., Newton I., Green R.E., 2008, Bird Ecology and
Conservation - A Handbook of Techniques, Oxford University
Press.
 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.
 IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species.
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9.

Version 2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
 OUG 57/2007. 2007. Ordonanța de urgență nr. 57 din 20 iunie
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Monitorul
Oficial al României 442: 1-32, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Indicatorul/
1. Prezența speciei
Indicatorii de
2. Mărimea populației
monitorizare ce vor 3. Caracteristicile habitatului de hrănire
fi urmăriți
4. Impactul antropic asupra speciei
5. Starea de conservare
B. Descrierea metodelor de monitorizare
Definirea obiectivului protocolului de monitorizare

-

Scopul principal al monitorizării este obținerea de informații privind:
răspândirea berzei albe la nivelul sitului Natura 2000;
efectivul populației (numărului de perechi cuibăritoare) ;
date privind cuibăritul speciei: numărul total al perechilor cuibăritoare, numărul total al
puilor.
Amplasarea locațiilor de monitorizare şi colectare a datelor

În planificarea schemei de colectare a datelor de teren, pentru specia Ciconia ciconia, va
fi avută în vedere acoperirea echilibrată a tuturor arealelor de cuibarit specifice, în speță toate
localitățile de pe teritoriile ariilor naturale vizate.
Perioadele de colectare a datelor
Monitorizarea populației de barză albă se efectuează între 1-31 iulie când puii sunt deja
mari şi se văd bine (în unii ani, în unele regiuni activitatea poate să înceapă chiar la sfârșitul lui
iunie, deoarece puii sunt deja mari).
Metoda de colectare a datelor
Pentru a avea o acoperire suficientă a teritoriilor, atât pentru stabilirea prezenței cât şi a
abundenței, vor fi verificate toate localitățile, notându-se date referitoare la toate cuiburile
observate.
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Colectarea datelor în teren
Activitatea de monitorizare efectivă a speciei Ciconia ciconia, se va desfășura conform
protocolului, datele fiind colectate într-un format standard.
Informații de colectat:
 Locul cuibului:
- localitatea, județul; în cazul satelor, se va indica şi comuna careia îi aparțin, deoarece
pot exista, chiar şi în acelasi judet, mai multe localități cu aceeași denumire;
- coordonatele geografice în format zecimal, cu o precizie de cinci zecimale (de ex.
45.23645, 23.63421). Pentru delimitarea zecimalelor se va folosi punctul, nu virgula.
Acestea vor fi obtinuțe cu ajutorul unui GPS. Se va înregistra altitudinea la baza
cuibului.
 Gradul de ocupare al cuibului: se notează dacă cuibul este ocupat de:
- o pereche cu pui;
- o pereche fără pui;
- o barză solitară;
- este gol/părăsit.
 Numărul puilor: în cazul cuiburilor ocupate de perechi cu pui se notează şi numărul
puilor. Acesta poate să varieze între 1 şi 6 pui. În iulie, puii mari pot fi deosebiți de
adulți prin coloritul negricios al ciocului şi prin picioarele maronii. La adulți, atât
ciocul cât şi picioarele au o culoare roșie intensă.
 Suportul cuibului: se notează suportul pe care a fost construit cuibul. Cuiburile de
berze din România sunt construite cel mai frecvent pe stâlpi electrici fără suport
metalic pentru cuib (70,47% din totalul cuiburilor în 2004-2005), stâlpi electrici cu
suport metalic pentru cuib (13,44%), clădiri (12,62% - hornuri, șure/grajduri, coame
de acoperiș, ruine, biserici etc.), copaci (3,47%).
 Data observației, numele şi adresa de e-mail ale observatorului.
 Fotografii ale fiecărui cuib observat.
 Se notează şi localitățile verificate unde nu s-au gasit cuiburi de barză. Acestea se trec
într-o listă separată.
Identificarea speciilor de păsări
Capacitatea identificării speciilor este o cerință obligatorie pentru participantul la evaluare.
La monitorizarea populației berzei albe, poate participa orice persoană interesată, recunoașterea
speciei țintă neridicând probleme.
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Centralizarea standardizata a datelor
Datele privind observațiile pentru fiecare locație în parte sunt trimise pentru centralizare.
Acest proces este unul continuu şi se desfașoară începând cu prima zi de observație.

-

-

Informații necesare:
Fișa de monitorizare a berzei albe (în format excel) completată;
Lista localitățiilor verificate, unde nu s-au gasit cuiburi de barza în format Excel,
conținând numele localitățiilor fără cuiburi şi județul;
fotografiile cuiburilor: se fotografiază fiecare cuib observat.
coordonatele GPS ale cuiburilor observate în format .gpx sau .gdb (numele punctelor
trebuie saă fie identic cu numele fotografiei cuibului observat: „localitate_județ_
latitudine_longitudine);
track-ul GPS cu traseul parcurs în zona de recensământ, în format .gpx sau .gdb.
Înregistrarea se face pe bază de distanță alegând intervalul de 10 m. Datele solicitate se
trimit spre centralizare comprimate în format .zip sau .rar coordonatorului de proiect.
Prelucrarea datelor obținute

Numărătorile berzelor albe din localități, efectuate în perioada de reproducere oferă o
imagine asupra prezenței şi abundenței relative a efectivelor acestora, în situl vizat.

-

-

-

Echipament necesar:
binoclu;
aparat foto;
GPS
autoturism
Rezultate așteptate în urma procesarii datelor:
baza de date cu coordonatele şi fotografiile tuturor cuiburilor de barză albă din fiecare
localitate din arealul sitului Natura 2000 vizat de proiect;
lista cuiburilor amplasate pe stâlpi electrici, în vederea propunerii de măsuri pentru montarea
suporturilor artificiale, care previn moartea prin electrocutare a berzelor albe, ce va putea fi
pusă la dispoziția companiilor de distribuție a energiei electrice.
rapoarte privind populațiile speciei Ciconia ciconia (barza albă), în situl Natura 2000
ROSPA0024 Confluența Olt – Dunăre (incluzând rezervaţia naturala B10 Ostrovul
Mare.
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Fișa de monitorizare nr. 6
Nr.
Locul cuibului:
Localitate
Județ (două litere)
Latitudine (în
format decimal de
ex. 45.23675)
Longitudine (în
format decimal de
ex. 23.56721)
Strada, nr.
Altitudinea (m)
Cuib ocupat de:
Pereche cu pui
Pereche fără pui
Barză solitară
Cuib neocupat (gol)
Numărul puilor:
Cuibul se găsește pe:
Stâlp electric
Stâlp electric cu
suport
metalic pt. cuib
Coș
Grajd sau șură
Coamă acoperiș
Copac
Data observației
Poza cuibului
(numele jpg-ului
atașat)
Tabel 15 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/
Descriere
Atribut
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1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Stabilirea locațiilor
de monitorizare
Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

Monitorizarea se va realiza în toate localitatile de pe teritoriul ariei
naturale

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

Monitorizarea populatiei de barză albă se efectuează între 1-31 iulie
Anual, în perioada menționată
2 persoane

5
-

hărţi cu localitățile din aria protejată;
binoclu;
fișă de teren
aparat GPS (track-log ON);
aparat foto;
autoturism
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7. Protocol de monitorizare pentru speciile de ciocănitori
Tabel 16 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciilor
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Dendrocopos medius (ciocănitoare de stejar), Picus canus
științifică și
(ghionoaie sură).
populară a speciilor
3.
Descrierea generală Descrierea generală a speciilor se regăsește în tabelul A pentru
a speciilor
fiecare specie din prezentul studiu.
4.
Perioade importante Prima vizită: 10 martie–31 martie
pentru monitorizare A doua vizită: 1 aprilie–20 aprilie
5.
Cerințe de habitat
Dendrocopos medius este o specie care se găsește în păduri cu
exemplare mature de Quercinee, dar poate fi observată și în
parcuri mai mari sau pe pășuni împădurite, acolo unde sunt
prezente exemplare bătrâne de stejar sau gorun.
Picus canus este considerată ca specializată pe pădurile de foioase
din regiuni colinare și muntoase, fiind prezentă în special în
pădurile dominate de fag sau stejar, rareori în păduri de zadă,
Larix decidua. Îi plac porţiunile de pădure mai umede și de multe
ori cuibărește în apropierea pâraielor.
6.
Populațiile la
Dendrocopos medius (15 - 25 indivizi), Picus canus (15 - 25
nivelul ariei
indivizi)
naturale protejate
7.
8.

Distribuția speciilor Hărțile de distribuție a fiecărei specii se regăsesc în tabelul B
[harta distribuției]
pentru fiecare specie din prezentul studiu.
Sursele de
- Societatea Ornitologică Română, 2014, Ghid standard de
informații /
monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din
metodologii,
România, SC Noi Media SA, 63-73
metode si/sau
- Societatea Ornitologică Română, 2015, Atlas al speciilor
instrumente testate /
de interes comunitar din România, Noi Media Print SA
recunoscute surse
- Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., Mustoe S.H., 2000.
Bird Census Techniques. Second Edition, Accademic
Press.
- Sutherland W.J., Newton I., Green R.E., 2008, Bird
Ecology and Conservation - A Handbook of Techniques,
Oxford University Press.
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-

9.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce vor
fi urmăriți

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.
- IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species.
Version 2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
- OUG 57/2007. 2007. Ordonanța de urgență nr. 57 din 20
iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
Monitorul Oficial al României 442: 1-32, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
1. Prezența speciei
2. Mărimea populației
3. Caracteristicile habitatului
4. Impactul antropic asupra speciei
5. Starea de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Definirea obiectivului protocolului de monitorizare
Scopul principal al monitorizării este urmărirea în timp a tuturor speciilor de de
ciocănitori asociate habitatelor forestiere din cuprinsul sitului Natura 2000. Metodologia
urmărește obținerea de date populaționale care să permită detectarea tendințelor numerice la
nivelul populațiilor speciilor țintă.
Amplasarea locațiilor de monitorizare şi colectare a datelor
Metodologia fiind una cu specific ridicat (doar pentru speciile dependente de habitatele
forestiere), este necesară acoperirea echitabilă a tuturor tipurilor de habitate forestiere.
Fiecare locație de monitorizare constă dintr-o grupare de puncte de observare încadrate
într-un pătrat cu latura de 2 km (pentru a facilita accesul şi a crește eficiența, pot fi stabilite şi
pătrate de 1.000 sau 500 de metri). Fiecare grupare este alcătuită din 7 puncte de monitorizare,
dintre care observatorul trebuie să aleagă un număr de minim 5 puncte în care va efectua
numărătoarea. Observatorul poate efectua mai mult de 5 puncte doar dacă se poate încadra cu
punctele suplimentare în intervalul de timp caracteristic metodei (vezi mai jos). Punctele sunt
situate la o distanță de minim 600 de metri unul de altul, distanță suficientă pentru a evita dubla
numărare în cazul folosirii chemătorilor (vocaliză).
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Perioadele de colectare a datelor
Pentru fiecare locație este nevoie de 2 vizite, prima vizită are loc în perioada 10 martie–31
martie, iar a doua vizită are loc în perioada 1 aprilie–20 aprilie. Pentru fiecare vizită, observatorul
are obligația să înregistreze un track GPS pentru întreaga deplasare în pătrat, pe care să îl salveze
separat la sfârșitul zilei pentru a fi trimis către centralizarea datelor.
Metoda de colectare a datelor
O vizită preliminară este obligatorie şi va avea loc în ziua dinaintea primei evaluări.
Observatorul parcurge terenul şi alege 5 puncte de monitorizare din cele 7 disponibile. Cele 5
puncte alese în acest pas vor rămâne fixe pentru acea locație şi vor fi păstrate pe întreaga perioadă
de desfășurare a activității de monitorizare. Alegerea punctelor se va face astfel încât să poată fi
accesate ușor, pentru încadrare în timp. În timpul vizitei preliminare observatorul va nota datele
cerute despre habitat în zona fiecărui punct, în carnetul de teren, astfel:
- compoziția pădurii, aproximare în procente bazată doar pe speciile dominante generale:
molid, fag şi cvercinee (stejar, gorun etc.). Restul speciilor se vor trece ca „altele” (de ex.: o
pădure dominată de fag cu gorun şi alte specii se va nota 60% fag + 30% cvercinee + 10%
altele).
- diametrele medii (pentru estimarea aproximativă a vârstei pădurii) în următoarele intervale:
0-20 cm (pădure foarte tânără), 20-40 cm (pădure tânără), 40-60 cm (pădure matură), peste
60 de cm (pădure bătrână). Observatorul se uită în jur şi estimează care este diametrul mediu
al majorității arborilor, fără a include eventualii arbori izolati bătrâni şi alege categoria de
diametre potrivită.
Colectarea datelor în teren
Colectarea datelor în teren se face folosind metode standardizate, descrise în Protocolul de
monitorizare, utilizând formulare de teren care au elemente componente bine definite.
Se vor nota urmatoarele aspecte:
 Date despre specii:
- specia de ciocănitoare observată sau auzită;
- sexul indivizilor observați (folosind prescurtări, M/mascul, F/femela, J/juvenil);
- distanța la care a fost observat sau auzit individul prima dată, folosind distanțe din 10 în
10 metri;
- direcția în care a fost observată zburând pasărea (N, NE, E, SE, S, SV, V, NV).
 Date climatice:
- viteza vântului pe scara Beaufort;
- nebulozitatea (acoperirea cerului cu nori, în procente).
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Suplimentar, pe lângă speciile observate în puncte, observatorul va nota orice altă specie
de ciocănitoare observată în teren pe parcursul deplasării sale la/între puncte, marcând cu un
număr pe harta alb-negru primită locația observației şi detalii despre observație în caietul de teren
(specia, sexul etc.) în tabelul dedicat observatiilor suplimentare. Opțional, observatorul poate să
facă o listă a tuturor speciilor de păsări observate în patratul în care efectuează observațiile la
ciocănitori, fără a marca poziția acestora pe hartă.
Tehnica de numărare a păsărilor
Activitatea de monitorizare se va desfășura dimineața, în intervalul orar 6 – 11 şi doar în
condiții meteorologice favorabile (zile fără precipitații sau vânt puternic, care împiedică auzirea
vocalizei). Nu este permisă depășirea acestui interval orar. Observatorul va petrece în fiecare
punct aproximativ 20 de minute (timpul de liniștire plus durata vocalizei). În acest interval,
folosind echipamentul standard va rula vocaliza pregatită pentru a chema speciile de ciocănitori.
Aceasta este standardizată, astfel încât include atât porțiuni de vocaliză (voce, darabană), cât şi
porțiuni de liniște (pentru ascultare). Înregistrarea este pregătită astfel încât să includă toate
speciile țintă. Observatorul trebuie doar să o pornească şi să o oprească la finalul vocalizelor.
Ajuns la punct, observatorul trebuie să aștepte un minut pentru pregătirea echipamentului şi
linistire. Apoi porneste play-back-ul, care rulează continuu, pentru circa 20 de minute. În acest
timp observatorul notează în caietul de teren toate speciile de ciocănitori pe care le vede sau le
aude în locația de observare. Pentru fiecare punct se completează o pagina separată în carnetul de
teren.
Identificarea speciilor de păsări
Fiind o metodă mai dificilă, este nevoie de observatori experimentați, cu o bună
cunoaștere a speciilor de ciocănitori şi experiență de teren substanțială. Cunoașterea sunetului
speciilor de ciocănitori este obligatorie, deoarece identificarea speciilor se bazează în special pe
recunoaștere auditivă. Având în vedere că este o metodă solicitantă din punct de vedere fizic, este
nevoie de observatori cu o condiție fizică bună.

-

Echipament necesar:
binoclu;
ceas;
instrument de redare a sunetelor;
determinator de specii;
aparat foto;
hărți de teren;
GPS
Busolă
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Rezultate estimate:
- fișele de monitorizare completate de către experții ornitologi
- trasee (track-uri) înregistrate cu ajutorul GPS (în format gpx sau mps);
- fotografiile din toate punctele de observație, fotografii cu speciile.
- liste de specii și efective populaționale

Fișa de monitorizare nr. 7
Codul pătratului: _______________________________________
Numele observatorului: __________________________________
Data:______________

Structura pădurii
Diametru mediu 0-20
(cm)
Specia

Euring

Dendrocopos medius
Picus canus
........................

DENMED
PICCAN

20-40

Sex
(M/F/J)

40-60

Distanța

>60

Direcția

Tabel 17 - C. Planul de monitorizare
N Informație/
Descriere
r
Atribut
1. Stabilirea locațiilor Fiecare locație de monitorizare constă dintr-o grupare de puncte de
de monitorizare
observare încadrate într-un pătrat cu latura de 2 km, plasate în
habitate forestiere. Fiecare grupare este alcătuită din 7 puncte de
monitorizare, dintre care observatorul trebuie să aleagă un număr de
minim 5 puncte în care va efectua numărătoarea. Punctele sunt
situate la o distanță de minim 600 de metri unul de altul.
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

Perioada/perioadel
e de monitorizare
Frecvența
monitorizării
Resursele umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de
zile/om necesare
Echipamentul
necesar

4.
5.

6.
7.

Prima vizită are loc în perioada 10 martie–31 martie, iar a doua
vizită are loc în perioada 1 aprilie–20 aprilie
De două ori pe an, în perioadele menționate
2 persoane

6
-

hărţi cu localizarea pătratelor și a punctelor de monitorizare;
binoclu;
ceas;
determinator de păsări;
fișă de teren
aparat GPS (track-log ON);
aparat foto;
busolă (opțional);
vestimentație
potrivită:
încălțăminte
impermeabilă,
îmbrăcăminte călduroasă
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8.Protocol de monitorizare pentru migrația păsărilor răpitoare de zi
Tabel 18 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
1.
Denumirea
Accipiter nisus (uliu păsărar), Accipiter gentilis (uliu porumbar),
științifică și
Aquila heliaca (acvila de câmp), Buteo buteo (șorecar comun),
populară a speciilor Buteo rufinus (șorecar mare), Circus aeruginosus (erete de stuf),
Heliaeetus albicilla (codalb), Falco subbuteo (soimul
rândunelelor), Falco tinnunculus (vânturel roșu), Falco
vespertinus (vânturel de seară).
3.
Descrierea generală Descrierea generală a speciei se regăsește în tabelul A pentru
a speciilor
fiecare specie din prezentul studiu.
4.
Perioade importante Observațiile trebuiesc efectuate în intervalul 15 iunie – 25 august.
pentru monitorizare
5.
Cerințe de habitat
Pentru speciile dependente de habitatele forestiere, în zone
împădurite: păduri de luncă, ostroave împădurite, linii electrice de
joasă și medie tensiune (pentru șorecarul mare (Buteo rufinus) și
vânturelul roșu (Falco tinnunculus)), și colonii de cioară de
semănătură (Corvus frugilegus) pentru vânturelul de seară (Falco
vespertinus).
6.
Populațiile la
Populațiile la nivelul sitului se regăsesc în tabelul „Harta de
nivelul ariei
distribuție a speciei (poligon)”, capitolul A.5. Mărimea populaţiei
naturale protejate
speciei în locul respectiv
7.
8.

Distribuția speciilor
[harta distribuției]
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

Hărțile de distribuție a fiecărei specii se regăsesc în tabelul B
pentru fiecare specie din prezentul studiu.
 Societatea Ornitologică Română/BirdLife România și Asociaţia
pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus”, 2014 Ghid standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 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.
 IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species.
Version 2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
 OUG 57/2007. 2007. Ordonanța de urgență nr. 57 din 20 iunie
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9.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce vor
fi urmăriți

2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Monitorul
Oficial al României 442: 1-32, 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
Tipul metodei
Tipul metodologiei este point count - adică monitoring realizat dintr-un punct.
Monitorizarea păsărilor răpitoare se realizează prin observații din puncte preselectate.
Observatorul trebuie să caute activ, păsări răpitoare aflate în zbor sau așezate, timp de 3 ore.
Inventarierea populației de păsări răpitoare, ca bază a monitorizării
Unitatea de măsurare a fost aleasă luând în considerare densitatea relativă și mărimea
teritoriului unei perechi, iar la cea mai mare parte a speciilor de păsări răpitoare diurne, aceasta
este egală aproximativ cu un pătrat cu mărime de 10x10 km2.
În aceste pătrate, au fost preselectate un număr variabil de puncte/pătrat, în funcție de
structura habitatelor. Punctele au fost selectate astfel, încât să ofere vizibilitatea necesară
observării păsărilor răpitoare, distanța minimă între puncte fiind de 2 km.
Perioada și timpul observațiilor:
-

-

Se vor realiza două seturi de observații pentru fiecare punct. Prima perioadă de observații:
1 mai-31 mai; a doua perioadă de observații: 1 iulie-31 iulie.
ca perioadă a zilei, observațiile se efectuează între orele 9:00-12:00, când păsările
răpitoare sunt cele mai active. Observațiile se realizează numai în condiții meteorologice
favorabile. Nu se efectuează observații în următoarele cazuri: vânt mai mare de 4 pe scara
Beaufort, ploaie, cu excepția unor ploi de scurtă durată, zile calde cu umiditate ridicată a
aerului și în condiții de vizibilitate redusă (sub 2 km)
Durata observațiilor va fi de 3 ore/punct, timp în care observatorul trebuie să caute activ
păsări răpitoare diurne și berze negre
Punctele sunt selectate în așa fel încât să existe condiții cât mai bune de vizibilitate, astfel
să nu rămână suprafețe neacoperite din pătrat
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Monitoringul propriu zis
-

-

-

-

-

Locația punctului de observație se marchează cu GPS-ul, dacă diferă de punctul ales prin
preselectare. Observatorii pot să modifice locația exactă a punctului de observare, astfel
încât să aibă cea mai bună vizibilitate. Nu este admisă mutarea punctului la distanță mai
mare de 500 m
În timpul activității de teren observatorii vor căuta activ, cu ajutorul binoclului, păsările
răpitoare
Obiectivul programului este notarea tuturor exemplarelor de specii de răpitoare diurne
vizibile din punctele de observații selectate în prealabil
Numărul păsărilor se notează pe intervale fixe de 30 de minute. După notarea păsărilor
observate în primul interval de timp de 30 de minute se vor nota doar exemplarele noi
Poziția, fiecărui exemplar, unde acesta a fost observat pentru prima dată trebuie marcată
pe hartă – exemplu: Bb1, Ag2 (simbolurile provin din denumirea științifică a speciilor
țintă, Bb fiind Buteo buteo, Ag fiind Accipiter gentilis)
Dacă a fost depistată locația aproximativă a cuibului (păsări sau perechi cuibăritoare),
aceasta trebuie marcată printr-un pătrățel care conține simbolul speciei și numerotarea
exemplarelor din perechea respectivă
În cazul în care locul primului punct de observație diferă de locația posibilă a cuibului se
trasează o săgeată prin care cele 2 puncte sunt unite.
În formularul primit se notează doar păsările văzute în intervalul stabilit de 3 ore, iar
exemplarele observate în afara acestei perioade sau între punctele de observații, se
notează în lista faunistică (o listă ce cuprinde specii și exemplare de păsări care nu vor fi
introduse în analiză, însă care aduc date suplimentare pentru estimarea distribuției la alte
specii).
În cazul în care punctele de observație se află la distanță mai mică decât 4 km unul de
celălalt, se
recomandă efectuarea observațiilor în sincron pentru a elimina dublarea efectivelor
observate. Chiar dacă observațiile nu se realizează sincron, după terminarea observațiilor,
în ambele locații, experții decid împreună care dintre perechi au fost observate din ambele
locații, pentru evitarea supraestimării rezultatelor.
Se va utiliza următoarea fișă de monitorizare pentru speciile țintă:

Data:
Punctul:
Observator:

Fișa de monitorizare nr. 8
Ora începerii:
Coordonate GPS:
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Nebulozitate
30
min
(1-4)

Specia

Vânt
Nr.
exempl.

Precipitații
Sex

Vârstă

Statut

Vizibilitate
Cod hartă

Observații

Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului/observatorilor, data și ora începerii observațiilor.
Punctul: se notează puncul preselectat. Coordonatele geografice (latitudinea și
longitudinea) se introduc în formatul grade zecimale (gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
- Nebulozitate: gradul de acoperire cu nori al cerului
- Vântul: Intensitatea în grade Beaufort (1-8)
- Precipitații: în mm
- Vizibilitate: de la 500 la 5.000 metri
Specia: notați specia și numărul de indivizi, vârsta, sexul (mascul, femelă sau necunoscut
în cazul subadulților), statutul (cuibăritor/necuibăritor, eratic etc.), codul marcat pe hartă (ex.
Br1 – Buteo rufinus observația 1) și alte observații considerate relevante.
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de
management. Aceste măsuri sunt elaborate în planul de management.
Tabel 19 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/
Descriere
Atribut
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde speciile au fost identificate.
de monitorizare
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

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

4.
5.

6.
7.

Prima perioadă de observații: 1 mai-31 mai;
A doua perioadă de observații: 1 iulie-31 iulie
lunară
5 persoane

6/lună
-

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

9. Protocol de monitorizare pentru migrația păsărilor răpitoare de zi, pelicanilor şi berzelor
Tabel 20 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
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1.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Atribut
Denumirea
științifică și
populară a speciilor

Accipiter gentilis (uliu porumbar), Accipiter nisus (uliu păsărar),
Aquila clanga (acvila țipătoare mare), Aquila heliaca (acvila de
câmp), Buteo buteo (șorecar comun), Buteo lagopus (șorecar
încălțat), Buteo rufinus (șorecar mare), Ciconia ciconia (barză
albă), Circus aeruginosus (erete de stuf), Circus cyaneus (erete
vânăt), Falco columbarius (vânturel de iarnă), Falco vespertinus
(șoimuleț de seară), Falco tinunculus (vânturel roșu), Falco
subbuteo (șoimul rândunelelor), Haliaeetus albicilla (vultur
codalb), Pelecanus crispus (pelican creț), Pelecanus onocrotalus
(pelican comun).
Descrierea generală Descrierea generală a speciei se regăsește în tabelul A pentru
a speciilor
fiecare specie din prezentul studiu.
Perioade importante Primăvara între 10 martie și 20 mai și toamna, între 1 august și 15
pentru monitorizare octombrie, în conformitate cu intervalul de migrație a speciilor
țintă.
Cerințe de habitat
Nu este cazul. Speciile aflate în migrație nu preferă un habitat
anume.
Populațiile la
Populațiile la nivelul sitului se regăsesc în tabelul „Harta de
nivelul ariei
distribuție a speciei (poligon)”, capitolul A.5. Mărimea populaţiei
naturale protejate
speciei în locul respectiv
Distribuția speciilor
[harta distribuției]
Sursele de
informații /
metodologii,
metode si/sau
instrumente testate /
recunoscute surse

Hărțile de distribuție a fiecărei specii se regăsesc în tabelul B
pentru fiecare specie din prezentul studiu.
 Societatea Ornitologică Română/BirdLife România și Asociaţia
pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus”, 2014 Ghid standard de monitorizare a speciilor de păsări de interes
comunitar din România
 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.
 IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species.
Version 2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
 OUG 57/2007. 2007. Ordonanța de urgență nr. 57 din 20 iunie
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Monitorul
Oficial al României 442: 1-32, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
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9.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce vor
fi urmăriți

completările ulterioare.
1. Prezența speciei
2. Abundența relativă și densitatea exemplarelor
3. Impactul antropic asupra speciei
4. Evaluarea stării de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare
Tipul metodei
Unitatea de bază a metodologiei este punctul, la care se raportează toate observațiile de
teren.
Alegerea locațiilor de monitorizare
Observațiile se vor efectua în puncte preselectate, cu vizibilitate maximă, cu condiția ca
activitatea să fie repetată periodic.

Descrierea metodologiei
Evaluarea efectivelor speciilor de păsări răpitoare diurne, respectiv a berzelor și a
pelicanilor în migrație, se efectuează în perioada de migrație, primăvara între 10 martie și 20 mai
sau toamna, între 1 august și 15 octombrie, în conformitate cu intervalul de migrație a speciilor
țintă. Unele dintre specii migrează la începutul acestor perioade iar altele mai târziu. Evaluarea se
va desfășura pe puncte cu vizibilitate maximă alese în prealabil în zonele cunoscute ca fiind
culoare importante din punctul de vedere al migrației speciilor țintă, cu condiția ca acestea să fie
răspândite reprezentativ la nivel național.
Observațiile se vor nota în fiecare zi, între orele 9:00 și 18:00, opțional și în afara acestui
interval. Toate datele vor fi notate în formularul de observații.
Se va utiliza următoarea fișă de monitorizare pentru speciile țintă

Data:
Locul:
Ora
Direcția
vântului
Intensitatea
vântului
Nebulozitate
Vizibilitate
Precipitații

9

Fișa de monitorizare nr. 9
Observatori:
Coordonate:
10
11
12
13
14
15

16

17

18
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Instrucțiuni de completare a fișei de monitorizare
Introduceți numele observatorului/observatorilor, data. Observațiile vor începe
întotdeauna la ora 9:00 AM (dimineața) și se încheie la ora 18:00 PM (după-amiază).
Localizare: completați unitatea administrativ-teritorială (UAT), localitatea cea mai
apropiată sau toponimul. Coordonatele geografice (latitudinea și longitudinea) se introduc în
formatul grade zecimale (gg,zzzzzzzz, unde g - grad și z - zecimală).
- Direcția vântului: dispre direcția (ex. N, NE, S, SE) spre direcția (ex. S, SV, N, NV)
- Intensitatea vântului: grade Beaufort (1-8)
- Nebulozitate: gradul de acoperire cu nori al cerului
- Vizibilitate: de la 500 la 5.000 metri
- Precipitații: în mm
Specia: notați specia și numărul de indivizi, vârsta, sexul (mascul, femelă sau necunoscut
în cazul adulților și subadulților), direcția de zbor, înălțimea, distanța față de locul punctului de
observație, tipul migrației (ex. zbor planat, zbor activ, rotire pe curenți de aer ascendenți) și alte
observații considerate relevante.
Măsuri de management propuse: În cazul unor presiuni actuale se propun măsuri de
management. Aceste măsuri sunt elaborate în planul de management.
Tabel 21 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/
Descriere
Atribut
1. Stabilirea locațiilor Toate localitățile unde speciile au fost identificate.
de monitorizare
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2.

Hărțile asociate
locațiilor de
monitorizare

3.

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

4.
5.

6.
7.

Primăvara între 10 martie și 20 mai
Toamna între 1 august și 15 octombrie
lunară
5 persoane

6/lună
-

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

10. Protocol de monitorizare pentru migrația speciilor acvatice
Tabel 22 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciei
Nr. Informație/
Descriere
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1.

3.
4.

5.

Atribut
Denumirea
științifică și
populară a speciilor

Actitis hypoleucos (fluierar de munte), Anas acuta (rața sulițar),
Anas crecca (rața mică), Anas penelope (rața fluierătoare), Anas
platyrhynchos (rața mare), Anas querquedula (rața cârâitoare),
Ardea cinerea (stârc cenusiu), Aythya nyroca (rața rosietica),
Aythya ferina (rața cu cap castaniu), Aythya fuligula (rața motată),
Bucephala clangula (rața sunătoare), Calidris temminckii (fugaci
pitic), Charadrius dubius (prundăraș gulerat mic), Charadrius
hiaticula (prundăraș gulerat mare), Chlidonias hybridus (chirighiță
cu obraz alb), Chlidonias niger (chirighiță neagră), Egretta alba
(egretă mare), Gallinago gallinago (becatină comună),
Haemantopus ostralegus (scoicar), Himantopus himantopus
(piciorong), Larus cachinnans (pescărus pontic), Larus canus
(pescăruș sur), Larus minutus (pescăruș mic), Larus ridibundus
(pescăruș râzător), Limosa limosa (sitar de mal), Mergellus
albellus (ferestraș mic), Mergus merganser (ferestraș mare),
Numenius arquata (culic mare), Phalacrocorax carbo (cormoran
mare), Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic), Platalea
leucorodia (lopătar), Sterna albifrons (chiră mică), Sterna hirundo
(chiră de baltă), Tringa erythropus (fluierar negru), Tringa
glareola (fluierar de mlaștină), Tringa nebularia (fluierar cu
picioare verzi), Tringa ochropus (fluierar de zăvoi), Tringa
totanus (fluierar cu picioare roșii), Vanellus vanellus (nagât).
Sunt vizate şi speciile de răpitoare diurne legate de mediul acvatic:
Circus aeruginosus (eretele de stuf), Haliaeetus albicilla (vulturul
codalb).
Descrierea generală Descrierea generală a speciei se regăsește în tabelul A pentru
a speciilor
fiecare specie din prezentul studiu.
Perioade importante Monitorizarea migrației speciilor vizate se va realiza prin două
pentru monitorizare vizite în perioada cuprinsă între 20 februarie-30 mai și două vizite
în perioada 15 iulie-15 decembrie. Nu se recomandă ca
monitorizarea să fie efectuată în zile cu vizibilitate redusă, în
perioade cu ceață densă, cer acoperit, ninsoare sau precipitații.
Înaintea începerii monitorizării propriu-zise, observatorul va
petrece o jumătate de zi în teren pentru alegerea punctelor și
cartarea habitatelor.
Cerințe de habitat
În funcție de habitatul unde urmează a fi efectuate activitățile de
monitorizare, aceasta va fi făcută utilizând metoda punctelor fixe
sau metoda transectelor. Astfel în zonele cu apă stătătoare
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6.

7.

8.

(lacuri/acumulări) se alege un punct fix la o distanță acceptabilă
față de zona vizată (în funcție de vizibilitate, pot fi alese puncte
suplimentare). Metoda transectelor se va aplica în zonele cu apă
curgătoare unde observatorul va parcurge liniar traseul în lungul
apei curgătoare.
Populațiile la
Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale
nivelul ariei
protejate sunt specificate la punctul A.5 din Tabelul – Harta de
naturale protejate
distribuție a speciei din prezentul studiu (date disponibile pentru
fiecare specie în parte)
Distribuția speciilor Hărțile de distribuției ale fiecărei specii vizate de la nivelul ariei
[harta distribuției]
naturale protejate sunt ilustrate la punctul A.3 din Tabelul – Harta
de distribuție a speciei din prezentul studiu (date disponibile
pentru fiecare specie în parte)
Sursele de
 Papadopol, A. (1967): Contributions a la connaissance de la
informații /
migration et de l’écologie des charadriiformes de Roumanie.
metodologii,
Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle ”Grigore
metode si/sau
Antipa” 7: 379-395.
instrumente testate /  Bibby, C., Jones, M., Marsden, S. (1998): Expedition field
recunoscute surse
techniques, bird surveys. Expedition Advisory Centre. Royal
Geographical Society, London
 Buckland, S.T., Marsden, S.J., Green, R.E. (2008): Estimating
bird abundance: making methods work. Bird Conservation
International (18): 91-108.
 Jost, L. (2010): The relation between eveness and diversity.
Diversity 2: 207-232.
 Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P. (2002): Atlasul
păsărilor clocitoare din România. Ediția II. (Atlas of Romanian
Breeding Birds. Second edition.). Publicațiile Societății
Ornitologice Române, Nr. 16, Cluj-Napoca.
 Poprach, K., Vrbková, J., Machar, I. (2015): Detectability as an
important factor influencing the knowledge of bird diversity in a
floodplain forest ecosystem. Journal of Forest Science 61 (3):
89-97.
 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.
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 IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species.
Version 2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
 OUG 57/2007. 2007. Ordonanța de urgență nr. 57 din 20 iunie
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Monitorul
Oficial al României 442: 1-32, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
• BAZILESCU ELENA, 1973, Piese rare şi inelate în Muzeul
Olteniei, St. şi Cercet., Rm. Vâlcea: 247-254.
• BAZILESCU ELENA, SORESCU CONSTANTINA, CRUCE
M., POPESCU M, 1980, Catalogul sistematic al colecţiilor de
vertebrate din Muzeul Olteniei, Şt. Nat. Stud. Comunic.,
Craiova: 311 – 401.
• CIOCHIA V., 2001, Aves Danubii-Păsările Dunării de la
izvoare la vărsare, Ed. Pelecanus, Braşov: 1-278.
• DOMBROWSKI R., 1946, Păsările României (Ornis Romanie).
Completată, ilustrată şi prelucrată de DIONISIE LINŢIA, Ed. pt.
Literat. şi Artă, vol.I, Bucureşti: 1-434.
• GHEORGHE MIRELA 1996. Notă preliminară asupra
dinamicii unor specii de păsări acvatice din bazinele piscicole
Dunăreni-Bistreţ (Dolj). Publicaţiile S.O.R. Cluj-Napoca (1):
49-53.
• LINŢIA D., 1954, 1955, Păsările din R.P.R., vol. II, III, Ed.
Academiei R.P.R. Bucureşti: 1-298, 1-487.
• MĂTIEŞ M.,1986, Les routes de migration des oiseaux en
Roumanie,Trav. Mus. Hist. Nat. Gr. Antipa, vol XXVIII,
Bucureşti: 247-264.
• MUNTEANU D. 2004. Arii de importanţă avifaunistică din
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca: 218-220.
• MUNTEANU D. 2008. Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în
România. Edit. Alma Mater. Cluj-Napoca: 260 pp.
• ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
avifaunei din zona Corabia-Siliştioara, Analele Banatului, Şt.
Nat., Timişoara: 139-146.
• ORZAŢĂ NARCISA, 2002, Contribuţii la cunoaşterea
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

avifaunei din zona Corabia-Siliştioara (II), Oltenia. St. şi
Comunic. Şt. Nat., vol. XVIII, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Păsările acvatice din Lunca
Dunării dintre Jiu şi Olt, Oltenia. St. şi Comunic. Şt. Nat., vol
XIX, Craiova: 202-206.
ORZAŢĂ NARCISA, 2003, Rare, vulnerable and endengered
birds in Danube Meadow between the rivers Jiu and Olt,
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9.

Indicatorul/
Indicatorii de
monitorizare ce vor
fi urmăriți

• VESPREMEANU E., 1967, Rolul factorilor abiotici în
dinamica populaţiilor sp. Platalea leucorodia (Aves,
Ciconiiformes) în lunca Dunării, St. Cerc. Biol., s. Zool., t.19,
nr. 3, Bucureşti: 279-284.
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

Planul de monitorizare
Descrierea metodei/metodelor de monitorizare utilizate
Monitorizarea populaţiilor care migrează în areal poate să ne indice câteva fenomene
foarte importante din punct de vedere al managementului ariei naturale protejate. În sezonul
hiemal sau prevernal multe specii de păsări se adună în locuri cu hrană abundentă sau unde
găsesc adăposturi sigure. Aşa se pot evalua populaţiile de păsări care în sezonul de cuibărit sunt
dispersate în habitate greu accesibile, sau pe suprafeţe întinse. În continuare sunt prezentate
succint câteva metode de evaluare în afara sezonului de cuibărit.
Definirea obiectivului protocolului de monitorizare
Scopul prezentei metodologii este reprezentat de evaluarea migratiei prenuptiale şi
postnuptiale pentru speciile acvatice migratoare pentru care au fost desemnate ariile naturale
protejate. Datele obținute prin acestă metodologie permit estimarea efectivelor speciilor
migratoare care folosesc, pentru hrănire sau odihnă, habitatele umede din ariile naturale vizate de
proiect. În plus, se obține un set limitat de date despre păsările care doar tranzitează zona. Datele
obținute, pot fi folosite inclusiv pentru estimări de dinamică a populațiior speciilor acvatice
migratoare şi pentru identificarea celor mai bune perioade în care se pot implementa măsuri de
management pentru speciile acvatice migratoare. De asemenea, prin repetarea observațiilor timp
de mai mulți ani la nivel de sit, se pot obține date de tip tendință.
Amplasarea locațiilor de monitorizare şi colectare a datelor
Pornind de la harta sitului Natura 2000 luat în studiu, au fost selectate puncte de
monitorizare care corespund următoarelor criterii:
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-

înglobează habitate naturale specifice, ce îndeplinesc caracteristici structurale, de
heterogenitate şi proximitate, prielnice speciilor de păsări acvatice aflate în migrație pentru
popas, odihnă şi hrănire: ecosisteme umede cu vegetație acvatică şi palustră şi luciu de apă;
- sunt cunoscute ca teritorii ce gazduiesc aglomerări importante de specii acvatice în perioada
migrației;
Pentru studiul migrației este necesară colectarea de date din cel puțin două perioade ale
migrației (primavara şi toamna). În fiecare din zonele selectate, ținta observațiilor va fi
reprezentată de zonele umede existente (în special lacuri), unde există aglomerări de specii
migratoare. În fiecare astfel de locație vor fi amplasate transecte de vizitare și/sau puncte de
observație, astfel încât să poată fi acoperite vizual cât mai bine locațiile desemnate.
Stabilirea perioadelor de colectare a datelor
Colectarea datelor pentru tot spectrul de specii migratoare acvatice, va presupune chiar și
până la 1-2 deplăsări pe teren într-o săptămână în perioadele 20 februarie-30 mai şi 15 iulie-15
decembrie. Dacă se urmărește doar un grup de pasaj (de exemplu doar anumite specii de
limicole), atunci perioada se ajustează în functie de perioada de pasaj a speciilor respective. Dacă
metoda se aplică pentru observarea mai multor locații, atunci o cerință obligatorie este ca
observațiile să se desfășoare simultan în toate locațiile. În vederea colectării datelor pentru
speciile țintă pot fi necesare chiar și 2 deplasări pe teren, în fiecare dintre lunile menționate.
Alegerea metodei de colectare a datelor
Metodologia fiind una specifică, este necesară acoperirea echitabilă la nivelul sitului
Natura 2000, a tuturor habitatelor umede prezente.
Observațiile trebuie efectuate pe vreme bună, deoarece dacă vremea este înnorată, cu
ploaie, ninsoare sau vânt puternic majoritatea speciilor încetează deplasarea fiind blocate în
anumite zone, existând posibilitatea colectării unor date eronate sau supraevaluarea altora. În
timpul observațiilor trebuie notate toate exemplarele observate, varsta şi sexul lor, iar mișcările
lor trebuie desenate pe o hartă, care poate fi folosită pentru detectarea eventualelor numărări
duble din punctele de observație învecinate.
Colectarea datelor în teren
Activitatea de monitorizare efectivă a speciilor de păsări vizate, se va desfășura conform
protocolului definit în prezentul protocol, dar fără a se limita la acesta.
Au fost astfel selectate zonele umede în care se vor desfășoara observațiile. În zona
acestor locații, au fost amplasate puncte de observații astfel încât să se asigure vizibilitatea
completă a locației alese. Observatorul trebuie să aleagă la prima ieșire un traseu care acoperă
integral şi cât mai detaliat zona umedă selectată. Ulterior, la fiecare ieșire se va repeta integral
acelșsi transect pentru a asigura comparabilitatea datelor colectate. Pe traseul selectat, în funcție
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de caracteristicile terenului, numărarea/estimarea efectivelor acvatice migratoare se poate face,
fie doar prin metoda transectului, fie prin metoda punctelor fixe, fie printr-o combinație a acestor
metode. Este important ca la fiecare ieșire observatorul să folosească aceleași metode pe diferite
porțiuni ale transectului.
În cazul în care, la o ieșire se acoperă o porțiune din aceeași zonă umedă, care nu a mai
fost acoperită la alte ieșiri, observatorul va nota datele pentru această porțiune pe o fișă de teren
separată. În cazul în care un observator va efectua un transect care cuprinde mai multe lacuri
naturale, atunci pentru fiecare lac se va completa o fișă separată. Pentru eleșteele din ferme
piscicole se recomandă ca toate observațiile să fie notate pe o singură fișă.
Metoda punctelor fixe este potrivită pentru apele stătătoare (lacuri, acumulări). Se alege
un punct fix la o distanță acceptabilă de suprafața acvatică, astfel încât identificarea speciilor
(folosind luneta sau binoclul) să fie facilă. De asemenea, alegerea punctului se face astfel încât să
avem toata suprafața acvatică (sau toată suprafața pe care sunt concentrate păsările) în campul
vizual. Daca suprafața acvatică este prea mare (sau are o configurație particulară) şi nu poate fi
acoperită complet dintr-un singur punct, stabilim un număr suplimentar de puncte echivalente,
până când se acoperă întreaga suprafață care urmează să fie evaluată. În acest caz, numărarea se
face cu atenție pentru a evita dubla numărare a acelorași indivizi din două puncte învecinate, iar
numerele obținute se însumează pentru a obține totalurile per locație. Metoda traseelor liniare
este potrivită pentru apele curgătoare. În acest caz, configurația habitatului cere ca observatorul
să parcurgă liniar întregul sector de râu de evaluat. În cazul în care terenul o permite, parcurgerea
traseului se face pe malul râului, ținând sub observație suprafața de apă şi numărând toți indivizii
observați, pentru fiecare specie în parte. În cazul în care configurația terenului nu permite
parcurgerea pe jos a terenului (de ex. cursul Dunării), se folosește barca. În acest caz, având în
vedere că barca sperie păsările şi acestea au tendința de a se deplasa în aceeași direcție cu barca,
trebuie să fim atenți la dublă numărare. În fiecare locație aleasă se vor efectua vizite regulate în
perioadele de migrație prenupțială (primavara, eventual sfârșitul iernii) şi postnupțială (sfârșitul
verii, toamna şi începutul iernii). În cazul în care observatorul nu cunoaște suficient zona, pentru
stabilirea traseului, înainte de prima ieșire de monitorizare, este indicat să se facă o ieșire
preliminară. Datele pentru observații vor fi aceleași pentru toate siturile, pentru a realiza sincron
numărătorile (condiție importantă în monitorizarea speciilor migratoare pentru a evita dubla
numărătoare pe suprafețe mari).
Pentru fiecare locație se notează toate speciile de păsări migratoare observate, în
formularele de teren standard (prezentat mai jos).
Tehnica de numărare a păsărilor
În cazul fiecărei specii, păsările se numără separat şi apoi se însumează, obținându-se un
total per specie pentru respectiva locație. Pentru grupuri mici – la care se pot număra toți indivizii,
numărătoarea se face în mod clasic, numărând separat fiecare pasăre şi apoi însumând toți
indivizii din campul vizual. Dacă locația este mai mare şi necesită mai multe puncte de observație,
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se va proceda la fel şi pentru celelalte puncte. Pentru grupuri foarte mari, la care este imposibil de
numărat separat fiecare pasăre, totalul se obține prin metoda extrapolării. Se demarchează vizual
pe suprafața lacului, cu mare atentie, un pătrat în care se numără toți indivizii aparținători speciei
evaluate (pătratul se numește unitate de numărare). Apoi, se calculează de câte ori pătratul
numărat se suprapune peste întregul grup de păsări. Se înmulțește numărul de indivizi obținuți în
numărătoarea din pătratul reprezentativ cu cifra obținută în pasul al doilea (de câte ori pătratul
stabilit se suprapune peste grupul de păsări), pentru a obține în final totalul. În cazul folosirii
extrapolării în locul numărătorii directe, acest lucru se menționează pe formularul de teren. În
cazul extrapolarii sunt necesare următoarele precizări:
- această tehnică se utilizează numai atunci cand grupurile sunt foarte mari şi este dificil de
numărat fiecare pasăre;
- această tehnică se utilizează numai cand păsările sunt distribuite uniform în grup, pentru
că altfel numărul de indivizi din eșantionul ales ca unitate de numărare nu va fi egal cu
numerele din unitățile echivalente de pe cuprinsul întregului grup, ceea ce duce la
rezultate imprecise.
Identificarea speciilor de păsări
Este esențial ca observatorii să aibă cunoștințe de identificare pe teren a fiecărei specii
vizate.
De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că identificarea exemplarelor juvenile sau
imature este destul de greoaie, acestea prezentând un penaj intermediar caracteristic, care poate
conduce la confuzii.
Având în vedere că este o metodă solicitantă din punct de vedere fizic, este nevoie de
observatori cu o condiție fizică bună.

Alegerea punctelor de observare
Pentru asigurarea celor mai bune condiții de vizibilitate, punctele de observație trebuie să
permită o vizibilitate de până la 3-4 km deoarece este nevoie de o bună vizualizarea asupra
locurilor de odihnă/hrană și a direcției din care acestea vin sau în care pleacă. Punctele de
observație trebuie să fie amplasate pe cât posibil mai la înălțime decât împrejurimile, iar între
observator și păsări să nu existe bariere vizuale precum plantații forestiere sau structuri antropice.
Nu în ultimul rând, accesul la punctele de observație trebuie să fie cât mai facil posibil.
Pentru speciile acvatice care se regăsesc în aria naturală protejată sau în imediata
vecinătate a acesteia, au fost alese puncte de monitorizare și transecte în zonele cu potențial
ridicat pentru acestea.

Pagina 667

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

Localizarea spațială a punctelor de observare pentru migrația speciilor acvatice
Coordonatele geografice ale punctelor de observare pentru migrația speciilor acvatice
ID
Latitudine
Longitudine
1
43.813442
24.697398
2
43.789044
24.752847
3
43.755409
24.772960
4
43.712628
24.792873
5
43.743172
24.639117
6
43.757719
24.465997
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Localizarea spațială a transectelor de observare pentru migrația speciilor acvatice

Aplicarea metodologiei
Pentru identificarea corectă a modalității de utilizare a sitului și a vecinătății acestuia de
către avifauna vizată, punctele de monitorizare se vizitează în intervalul orar 9 și 18 prin minim
două vizite în perioada 20 februarie – 30 mai și minim două vizite în perioada 15 iulie – 15
decembrie. Este necesar ca vizitele să fie planificate în așa fel încât acestea să surpindă aspecte
ale migrației prenupțiale, dar și postnupțiale, asftel acținile de monitorizare vor fi planificate la
intervale de aproximativ o lună, fiind preferabil a fi realizate câte 3 vizite în perioada anterioară
reproducerii și 3 vizite după finalizarea cuibăritului și creșterii puilor.
Se vor nota coordonatele GPS ale punctelor de observație, date despre condițiile meteo,
deranjul antropic și date asociate avifaunei (specii, efective numerice, observații). Este de preferat
ca numărătorile să se facă stolurilor de gâște în zbor, notând înălțimea aproximativă și direcția de
zbor.
Având în vedere timpii scurți de reacție în cazul numărătorii stolurilor de păsări, este
necesară prezența a minim 2 observatori dintre care unul să identifice speciile și să efectueze
numărătoarea iar celălalt să noteze informațiile.
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Nu se vor efectua activități de monitorizare în condiții de vizibilitate redusă sau condiții
atmosferice care să nu permită colectarea unor date precise.

Metoda selectată pentru monitorizare
Metoda punctelor fixe este potrivită pentru apele stătătoare precum lacurile și bălțile.
Punctele fixe propuse în cadrul prezentei metodologii au fost alese într-un mod stratificat, cu
selectarea habitatelor acvatice și a zonelor cu prezență ridicată a avifaunei. Acestea au fost
amplasate la o distanță adecvată față de mediul lotic, astfel încât identificarea speciilor să fie ușor
de realizat utilizând instrumente optice precum lunete, binocluri sau aparate foto. Alegea
punctelor fixe a fost realizată astfel încât câmpul vizual să fie unul larg, să poată fi observată
întreaga suprafață acvatică.
Punctele fixe au fost dispuse în așa fel încât să fie evitată dubla numărătoare a indivizilor
observați. Având în vedere configurația terenului, monitorizarea poate fi efectuată și din barcă.

Înregistrarea datelor
Este indicat ca numărătorile să fie efectuate anual, însă în cazul în care în unii ani nu se va
realiza, informațiile pot fi compensate în funcție de calcule statistice efectuate cu ajutorul unor
softuri dedicate, motiv pentru care este necesar ca informațiile să fie colectate într-un mod
standardizat, iar punctele de monitorizare să fie aceleași.
Păsările vor fi numărate individual, însumându-se ulterior numerele pentru a avea un total
populațional pentru o anumită specie. La sosirea în locația de monitorizare, este necesară o
vizualizare preliminară a întregii zone și o estimare rapidă a unor efective numerice, astfel încât
în care în care păsările zboară, să existe totuși niște valori numerice care să poată fi colectate.
Pentru stolurile foarte mari, unde nu pot fi numărați cu exactitate toți indivizii, se poate
aplica metoda extrapolării, demarcând vizul un pătrat sau un cerc în interiorul căruia se numără
toți indivizii și calculând apoi de câte ori reperul respectiv se suprapuse peste întregul grup de
păsări și se înmulțeste cu numărul de indivizi rezultat în urma numărătorii inițiale. Această
metodă este de dorit a fi folosită doar atunci când nu este posibilă numărătoare tuturor indivizilor,
ea urmând a fi aplicată doar de personal cu experiență.
C. Planul de monitorizare
Pentru monitorizarea speciilor de păsări vor fi aplicate protocoale de monitorizare pentru
speciile listate la Formularele ariilor vizate, conform urmatorului tabel:
Tabel 23 - Metodologia de monitorizare pentru migrația speciilor acvatice
Nr Informatie/
Descriere
Atribut
1.
Stabilirea
Speciile vor fi monitorizate în suprafețe de probă ce vor acoperi
locațiilor de
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale speciilor
Pagina 670

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

monitorizare.

2.

vizate, asigurând astfel, reprezentativitatea necesară. Zonele de
monitorizare au fost stabilite în interiorul limitelor habitatului preferat al
speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul ariei
protejate), pentru a se evita pe cât posibil efectul de margine, astfel încât
să acopere cât mai bine distribuția și variabilitatea spațială a acestora.

Hărțile
asociate
locațiilor de
monitorizare
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3.

4.
5.

6.

7.

Perioada/peri
oadele de
monitorizare
Frecvența
monitorizarii
Resursele
umane
necesare (nr.
persoane)
Numărul de
zile / om
necesare
Echipamentul
necesar

Locația

Specia

în intervalul orar 9 și 18 prin minim două vizite în perioada 20
februarie – 30 mai și minim două vizite în perioada 15 iulie – 15
decembrie
Anuală, cu 4 ieșiri obligatorii, conform perioadelor specificate mai sus.
2 experți, pentru fiecare arie naturală protejată

Minim 2 zile

-

binoclu;
ceas;
determinator de păsări;
jurnal de teren (la prima ieșire: Formular de selectare a punctelor);
harta pătratului;
aparat GPS (track-log ON);
aparat foto;
busola (optional);
vestimentație potrivită: încălțăminte impermeabilă, îmbrăcăminte
călduroasă.

Data

Fișa de monitorizare nr. 10
Nr.
Condiții
Particularități
Ora
Observații
exemplare atmosferice
habitat

11. Protocol de monitorizare pentru migrația speciilor cântătoare

Tabel 24 - A. Descrierea, cerințele de habitat și distribuția speciilor
Nr. Informație/
Descriere
Atribut
Carduelis cannabina (cânepar), Carduelis carduelis (sticlete), Carduelis
1.
Denumirea
spinus (scatiu), Cuculus canorus (cuc), Emberiza schoeniclus (presură
științifică și
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

populară a speciilor

de stuf), Erithacus rubecula (măcăleandru), Ficedula hypoleuca (muscar
negru), Fringilla coelebs (cinteză de vară), Fringilla montifringilla
(cinteză de iarnă), Luscinia megarhynchos (privighetoare roșcată),
Motacilla alba (codobatură albă), Motacilla flava (codobatură galbenă),
Oriolus oriolus (grangur), Pyrrhula pyrrhula (mugurar), Sylvia
atricapilla (silvie cu cap negru), Sylvia communis (silvie de câmp),
Sturnus vulgaris (graur), Turdus merula (mierla), Turdus philomelos
(sturz cântător), Upupa epops (pupază).

Descrierea generală
a speciilor
Perioade importante
pentru monitorizare

Descrierea generală a speciilor se regăsește în tabelul A pentru
fiecare specie din prezentul studiu.
Primăvara între 15 februarie și 15 mai și toamna, între 15 iulie și 15
noiembrie, în conformitate cu intervalul de migrație a speciilor țintă și
ținând cont de condițiile climatice din anul respectiv.

Cerințe de habitat

Cerințele de habitat se regăsesc în tabelele A, punctul 6, pentru
fiecare dintre speciile vizate. Însă, trebuie ținut cont de faptul că
speciile aflate în migrație nu mai au preferințe atât de specifice
pentru anumite habitate.
Populațiile la
Populațiile fiecărei specii vizate de la nivelul ariei naturale
protejate sunt specificate la punctul A.5 din Tabelul – Harta de
nivelul ariei
distribuție a speciei din cadrul studiului privind inventariereanaturale protejate
cartarea (date disponibile pentru fiecare specie în parte)
Distribuția speciilor Hărțile de distribuție a fiecărei specii se regăsesc în tabelul B
[harta distribuției]
pentru fiecare specie din prezentul studiu.
Sursele de
 Societatea Ornitologică Română, 2014, Ghid standard de
monitorizare a speciilor de păsări de interes comunitar din
informații /
România, SC Noi Media SA, 45-62
metodologii,

Societatea Ornitologică Română, 2015, Atlas al speciilor de
metode si/sau
interes comunitar din România, Noi Media Print SA
instrumente testate /

Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., Mustoe S.H., 2000. Bird
recunoscute surse
Census Techniques. Second Edition, Accademic Press.
 Buckland, S.T., Marsden, S.J., Green, R.E. (2008): Estimating
bird abundance: making methods work. Bird Conservation
International (18): 91-108.
 Jost, L. (2010): The relation between eveness and diversity.
Diversity 2: 207-232.
 Munteanu, D., Papadopol, A., Weber, P. (2002): Atlasul
păsărilor clocitoare din România. Ediția II. (Atlas of Romanian
Breeding Birds. Second edition.). Publicațiile Societății
Ornitologice Române, Nr. 16, Cluj-Napoca.
 Poprach, K., Vrbková, J., Machar, I. (2015): Detectability as an
important factor influencing the knowledge of bird diversity in a
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9.

floodplain forest ecosystem. Journal of Forest Science 61 (3):
89-97.
 Sutherland W.J., Newton I., Green R.E., 2008, Bird Ecology and
Conservation - A Handbook of Techniques, Oxford University
Press.
 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.
 IUCN (2013): The IUCN Red List of Threatened Species.
Version 2013.1. Available at: http://www.iucnredlist.org.
 OUG 57/2007. 2007. Ordonanța de urgență nr. 57 din 20 iunie
2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Monitorul
Oficial al României 442: 1-32, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Indicatorul/
1. Prezența speciei
Indicatorii de
2. Mărimea populației
monitorizare ce vor 3. Caracteristicile habitatului
fi urmăriți
4. Impactul antropic asupra speciei
5. Starea de conservare

B. Descrierea metodelor de monitorizare

Descrierea protocolului de monitorizare:
Definirea obiectivului protocolului de monitorizare:
Scopul evaluărilor pe teren conform metodologiei descrise mai jos este de a obține date
despre speciile de păsări cânătoare în perioada migrațiilor de priăvară şi de toamnă.
Datele obținute prin acestă metodologie, vor permite estimarea efectivelor speciilor de
păsări cântătoare care folosesc, pentru hănire sau odihnă, habitatele umede din cele două arii
protejate vizate de proiect. În plus, se va obține un set limitat de date despre păsările care doar
tranzitează zona. Datele obținute, pot fi folosite inclusiv pentru estimări de dinamică a populațiior
speciilor cântătoare şi pentru identificarea celor mai bune perioade în care se pot implementa în
situri măsuri de management pentru aceste specii.
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Amplasarea locațiilor de monitorizare şi colectare a datelor
Metodologia aleasă pentru monitorizarea migrației speciilor cântătoare poate fi derulată în
paralel cu procedura de inelare a păsărilor. Activitatea de inelare se face în timpul migrației,
primavară sau toamnă.
Metodologia are la bază puncte preselectate, la alegerea observatorului, cu condiția ca activitatea
să fie repetată periodic. Activitatea de teren se poate desfășura oricând, în perioada migrației de
primavară (15 februarie-15 mai) şi de toamnă (15 iulie-15 noiembrie).
Stabilirea perioadelor de colectare a datelor
Colectarea datelor pentru tot spectrul de specii cântatoare aflate în migrație, va presupune
uneori chiar și până la 1-2 deplasări pe teren într-o săptămână în perioadele 15 februarie-15 mai
şi 15 iulie-15 noiembrie. Dacă se urmărește doar un grup de pasaj (de exemplu doar anumite
specii de paseriforme), atunci perioada se ajustează în funcție de perioada de pasaj a speciilor
respective. Dacă metoda se aplică pentru monitorizare mai multor locații, atunci o cerință
obligatorie este ca observațiile să se desfășoare simultan în toate locațiile. În vederea colectării
datelor pentru speciile țintă sunt necesare 2 deplasări pe teren în fiecare dintre lunile menționate.
Alegerea metodei de colectare a datelor
Metodologia aleasă pentru monitorizarea speciilor cântătoare aflate în migrație, se va
desfășura în cadrul unor campanii de monitorizare, care vor avea loc de două ori pe an, în cele
două perioade de migrație (primavara şi toamna). În timpul observațiilor trebuie notate toate
exemplarele observate, vârsta şi sexul lor, existând posibilitatea inelarii acestora.
Observațiile trebuie efectuate pe vreme bună, deoarece dacă vremea este înnorată, cu
ploaie, ninsoare sau vânt puternic majoritatea speciilor încetează deplasarea fiind blocate în
anumite zone. În fiecare locație aleasă pentru monitorizare vor fi desemnate puncte de observație,
astfel încât să poată fi acoperite vizual, cât mai bine locațiile desemnate.
Colectarea datelor în teren
Activitatea de monitorizare efectivă a speciilor de păsări vizate, se va desfășura conform
protocolului, dar fără a se limita la acesta. În fiecare dintre cele 2 arii naturale protejate vizate,
vor fi selectate zonele în care se vor desfășura observațiile. În zona acestor locații, vor fi
amplasate puncte de observații/capturare.
Datele se introduc într-un caiet de inelare. O copie a acestui caiet completată va servi
drept raport al observatorului, la sfârșitul activității, iar datele sunt centralizate permanent, pe
măsura colectării lor. La capturarea păsărilor pot fi folosite numai metodele care nu periclitează
sănătatea şi integritatea corporală a acestora. Capturarea păsărilor nu poate duce la deteriorarea
habitatului sau deranjarea îndelungată a acestuia. Eliberarea păsărilor după inelare trebuie făcută
în cel mai scurt timp. Păsările capturate pot fi ținute captive cel mult două ore (excepție fac cele
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capturate seara, care pot fi eliberate numai dimineața). Este interzisă rănirea, colectarea sau
omorarea păsărilor capturate. Este interzisă prin lege comercializarea păsărilor sălbatice capturate.
Prinderea păsărilor cu plase ornitologice
Plasele ornitologice trebuie montate cu evitarea unor modificări semnificative aduse
vegetației în locul montării acestora. Este interzisă montarea plaselor în habitatul şi asociațiile
speciilor de plante protejate, dacă nu se poate evita deteriorarea habitatului. În cazul plaselor
montate peste apă, se efectuează un test de încărcare. Buzunarul de jos, încărcat, trebuie să fie la
o înălțime de cel puțin 10 cm deasupra suprafeței apei. Uneori păsările din plase sunt omorâte şi
mâncate de alte specii, care pot învăța că acolo se gasește hrană sigură şi usor accesibilă.
Verificarea plaselor, în condiții meteorologice normale se face în fiecare oră. Dacă vremea este
ușor nefavorabilă (ploaie, ninsoare sau vânt slab, frig, căldură mare) plasele trebuie verificate mai
des sau continuu. Dacă acest lucru nu este posibil sau dacă vremea devine complet nefavorabilă
capturării (ploaie, ninsoare sau vânt puternic, căldură de peste 30°C), plasele trebuie strânse.
Sub –5°C trebuie asigurața verificarea continuă a plaselor. Ultima verificare a plaselor, în mod
normal, se face după ce s-a întunecat, cu ajutorul unei lanterne. Dacă nu se poate asigura
verificarea corespunzatoare, plasele trebuie închise. Dacă monitorizarea se derulează pe o
perioadă mai lungă de o zi, prima verificare se face la prima ora după răsăritul soarelui, iar ultima
la o ora după ce s-a întunecat, cu o lanternă. Când există posibilitatea capturării la fiecare control
al plaselor un număr mare de păsări (zeci sau chiar sute) în mod obligatoriu la Activităţile de
capturare, trebuie să fie prezente cel putin două persoane cu experienta în scoaterea păsărilor din
plasă. Toate vertebratele, altele decât păsări (ex. lilieci), intrate în plase, trebuie eliberate
nevătămate, şi dacă este necesar tăierea firelor plasei. Fiindcă multe specii de păsări cântătoare
migrează noaptea la înalțimi mari, în majoritatea cazurilor nu există șanse să fie capturate noaptea.
Însă peste munții înalți aceste specii trec la o înălțime mică față de sol. Astfel, este posibilă
capturarea lor şi noaptea şi există tabere care au ca țintă inelarea acestor exemplare. În acest caz,
verificarea plaselor se face, ca şi ziua, la fiecare ora. Toate cazurile în care există păsări moarte
din cauza activității de inelare se înregistrează în jurnalul taberei.
Tehnica de numărare şi inelare a păsărilor
Primul lucru, în cazul capturării unei păsări, este determinarea cu exactitate a speciei.
Dacă procedura permite, următorul pas este inelarea acestuia şi notarea corecta a seriei inelului în
jurnalul de inelare. Inelul se pune, de regulă, pe piciorul stâng al păsării. La cele mai multe specii,
inelul este pus pe tars. În cele mai multe cazuri, inelele sunt puse cu inscripția ROMÂNIA spre
degetele păsării, ceea ce ușurează citirea în mână a inelelor în cazul recapturării. Dacă există
șansa ca inelul să fie citit fără capturarea exemplarului, cu o lunetă sau un binoclu (la păsări mai
mari), inelul poate fi pus invers. La recapturarea unui exemplar inelat, după citirea cu atenție şi
notarea inscripției inelului, pasărea se eliberează fără schimbarea inelului sau adăugarea unui al
doilea inel. Schimbarea inelului se face numai în cazul în care inscripția este erodată, greu
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vizibilă, indescifrabilă sau este fixat în mod necorespunzator pe piciorul păsării. La fel se
procedează şi în cazul unor recapturi ale unor păsări care au fost inelate în străinatate. În toate
cazurile se va nota în jurnal faptul că un astfel de schimb a avut loc, prin notarea seriei inelului
vechi şi a celui cu care a fost înlocuit. Marcarea păsărilor prin inelele de aluminiu dar și altele
(inele colorate, inele de gât etc.) este permisă numai cu acordul Centralei Ornitologice Române.
În alegerea mărimii inelului folosit, trebuie acordată o atenție sporita. Inelul de metal (de regula
aluminiu) nu poate depăși 1% din greutatea corporală a păsării. Astfel, inelul (împreună cu
celelalte marcaje de identificare însoțitoare) nu trebuie să incomodeze pasărea în activitatea ei
obișnuită şi nu trebuie să afecteze șansele acesteia de supraviețuire. Inelul potrivit nu poate fi nici
prea strâns dar nici prea larg, să se rotească cu ușurinșă pe tars şi să aiba spațiu de miscare în sus
şi în jos. Totodată, inelul trebuie să fie bine închis pentru a reduce la minimum riscul posibilității
de a se agăța în ceva.
Identificarea speciilor de păsări
Observatorul trebuie să posede cunoștințe avansate în ceea ce privește păsările şi dacă
activitatea o impune, licența de inelator emisă de Centrala Ornitologică Română, iar celelalte
persoane care participă activ în activitatea de monitorizare şi eventual inelare, trebui să posede
cunoștințe medii şi să aibă experiență în scoaterea păsărilor din plasă şi mânuirea acestora.
Primul lucru, în cazul capturării unei păsări, este determinarea cu exactitate a speciei. Imediat
după efectuarea determinarii speciei, fiecare exemplar este eliberat, perioada maximă permisă
pentru reținerea fiecarui exemplar fiind de maxim 2 ore.
Centralizarea standardizată a datelor
După terminarea observațiilor într-un pătrat, echipa va parcurge următorii pași:
Toate exemplarele observate într-un punct se marchează pe formulare;
Pentru obținerea numărului corect de exemplare, după finalizarea activității, membrii
echipei vor exclude acele exemplare pe care estimează că le-au numărat de mai multe ori
din locații diferite, însă observațiile nu se șterg din formulare. Se vor încercui exemplarele
excluse, prin aceasta indicându-se exemplarul eliminat.
Informații de colectat:
- caietul de inelare;
- fotografii;
- coordonatele GPS ale locației de monitorizare;
- lista faunistică a punctului de observație (opțional).
-

Prelucrarea datelor obtinute
Rezultatele obținute vor fi stocate şi prelucrate de către coordonatorul programului de
monitorizare a speciilor de păsări. Numărul efectivelor în migrație va fi prezentat în număr de
Pagina 677

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

exemplare aflate pe pasaj. Acesta va fi folosit la estimarea populaţiilor speciilor vizate, ce
folosesc pe perioada migrației, pentru loc de popas sau de hrănire, situl Natura 2000 vizat de
proiect.
Tabel 25 - C. Planul de monitorizare
Nr Informație/
Descriere
Atribut
1. Stabilirea locațiilor Speciile vor fi monitorizate în suprafețe de probă ce vor acoperi
principalele zone din sit cu acoperire a habitatelor preferate ale
de monitorizare
speciilor vizate, asigurând astfel, reprezentativitatea necesară. Zonele
de monitorizare sunt stabilite în interiorul limitelor habitatului
preferat al speciilor (în funcție de disponibilitatea acestuia la nivelul
ariei naturale protejate), precum și al zonelor unde au fost observate
în perioada de inventariere-cartare, astfel încât să se acopere cât mai
bine distribuția și variabilitatea spațială a acestora.
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

Prima perioadă are loc între 15 februarie și 15 mai (migrația de primăvară),
a doua între 15 iulie și 15 noiembrie (migrația de toamnă).

De două ori pe an, în perioadele menționate.
3 persoane

14
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7.

Echipamentul
necesar

- hărţi cu localizarea habitatelor favorabile și a zonelor de
monitorizare;
- ceas;
- determinator de păsări;
- aparat GPS (track-log ON);
- aparat foto (opțional);
- busolă (opțional);
- vestimentație potrivită: încălțăminte impermeabilă, îmbrăcăminte
călduroasă
- binoclu;
- caiete de teren (formulare);
- determinator de specii;
- licență de inelator;
- plase ornitologice de mărime adecvată (plase cu ochiuri de 16x16
mm pentru paseriforme);
- echipament de inelare (inele, clește, săculeți pentru păstrarea
păsărilor etc.) şi măsurare (cântar, riglă etc).
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